šrít: - ;lúl-1 -47
Rámcová zmluva o spolupráci tizatvorená v súlade s ustanovenim § 269 ods. 2
Obchodiiélio zákonníka: (d'alej len ,,Zmluva")
Článok I.
Zmluvné straiiy

Zastúpenie:

Mestská informačná kancelária Poprad
Námestie sv Egídia 43/86
Ing. Lucia Pitoňáková, riaditel'ka

íco

42381193

DIČ

20240973 72

Prfivna forma'

príspevková organizácia mesta

Obchodné meno:
Sídlo:

(d'alej len ,,MIK Poprad" v príslušnom gramatickom tvare )
Obchodné meno:

AQUAPA?RI( Poprad, s.r.o.

Sídlo'

Športová 1397/1,-058 0l Poprad

Zastúpenie:
rČo
DIČ:
IČ DPH.

Ing. Richard Pichonský, riaditel'

Právna forma

s.r.o.

36482609
2020020486
SK 2020020486

(d'alej len ,,zmluvný partner" v príslušnom gramatickom tvare)

Článok II.
Predmet zmluvy a doba plnenia
l) Predmetom tejto zmluvy je vzA3omú propagácia a účast' zmluvného partnera na projekte
,,POPRADské VISITky" formou poskytovania zliav prostredníctvom sady zravových kupónov
2) Základným účelom zl'avových kupónov je propagácia jednotlivých atraktivít mesta Poprad pre
návštevníkov, ale aj doi'náce obyvaterstvo. Hlavným ciel'om je podpora cestovného mchu
vrámci mesta Poprad
3) Táto zmluva sa uzatví)u'a na dobu určitú a to do 31. 12.2018.

Článok III.
Hlavné atribúty sady zl'avových kupónov
1)
*

*

«h

*

Prvotný náklad sady kupónov: 5000 ks,
Fori'nát: plnofarebná, graficky pútavo spracovaná tlač s perforovaním vo formáte A4
a ochranným prvkom proti falšovaniu
L,icová strana každého kupónu obsahuje popis zravy poskytnutej zmluvným
partnerom v slovenskom a anglickom jazyku a ilustračné foto
Rubová strana kupónu obsahuje kontaktné iiiformácie v slovenskom a anglickoin
jazyku, kde a kedy i'nožno zl'avu uplatnit'
Platnost' všetkých kupónov je stanovená do 31 . 12.2018

4,-"-<'

Clánok IV.

Povinnosti MIK Poprad
l) Mestská informačná kancelária Poprad (MIK Poprad) sa zavázuje v termíne najneskór do 30.6

2017 na vlastné náklady vyrobit' sady zl'avových kupónov v náklade uvedenom v článku III.
tejto zmluvy a v súlade s jednotlivými bilaterálnymi zmluvami o spolupráci uzatvorenými s
viacerými zmluvnými partnermi. Koncept zl'avových kupónov vytvorený na základe
predzmluvných jednaní s vymenovanim partnerov tvorí prilohu č. 1 tejto zmluvy - zmeny v
kupónoch sú až do momentu ich tlače vyhradené a výlučne v kompetencii MIK Poprad
2) MIK Poprad sa zavázuje zmluvnému partnerovi bezplatne poskytnút' kupónové sady v počte

100 ks. Dokladom o odovzdaní bude preberací protokol podpísaný zmluvnými stranami. V
prípade záujmu zo strany zmluvného partnera bude tento počet po spotrebovani všetkých
kupónov v rámci možností a dostupnosti kupónov navýšený.
3) MIK Popi-ad zabezpečí distribúciu kupónov vo svojom sídle na Námestí sv. Egídia, na d'alších

strategických miestach (informačné centrá vo V Tatrách, vybrané ubytovacie zariadenia,
železničná stanica a pod.) a u všetkých zmluvných partnerov, ktorí sa zúčastnia projektu
,,POPRADské VISITky"
4) Vzhl'adoi'n na platiiost" kupónov bude MIK Poprad na základe infori'nácií od zmluvných

paňnerov realizovat' priebežné vyhodnocovanie projektu a zváži eventuálnu dotlač kupónových
sád.

ČlánokV.
Povinnosti zmluvnélio partnera
1)

Zmluvný paiíner sa podpisom tejto zi'nluvy zavázuje k účasti na projekte POPRADské VISITky
a je poviiiný poskytovat' zmluvne dohodnutú zl'avu, ktorá je uvedená na príslušnom kupóne po
celú dobu platnosti kupónových sád - t j. do 31 12 2018.

2) Podmienky zravy a kontaktné údaje:
Konkretizácia zl'avy, ktorú bude zmluviiý paíner poskytovat': Zl'ava 20 % z aktuálnej ceny za
celodenný vstup AQUA-/ alebo VITALPACKET pre dospelú osobu. Z+avy nie je mo;íné
kombinovat' s inými akciovými ponukaini poskytovatera.
Názov a otváracia doba pi-evádzky, ktorá bude uvedená na kupóne: AquaCity Poprad
Kontaktné údaje na prevádzku (web, e-mail, telefón): www.aquacity.sk, info(Qaquacity.sk +42]
52 78 51

3) Zmluvný partner sa zavázuje rozdávat' poskytnuté sady zl'avových kupónov svojiin klientom za
jasne stanovených podmienok, ktoré sám urči (napr. pri konzumácii nad určitú hodnotu na
prevádzke zmluvného paítnera, pri pobyte nad určitý počet dní, alebo ku zakúpenej vstupenke a
pod). Tieto podmienky i'n6že zmluvný partner v priebehu trvania projektu menit' a
prispósobovat' podra vlastného uváženia, avšak vždy s nimi musia byt' klienti priamo na
prevádzke aktuálne oboznámení.
4) V prípade potreby dodá zmluvný partner fotografie ako podklad na grafické spracovanie
kupónu.

L

Článok Vl.
ZávereČné ustanovenia

1 ) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku s platnost'ou
originálu, z )ctorých každá strana obdrži po jednom vyhotovení
2) Zmenit' alebo doplnit' zmluvu m6žu zmluvné strany iba za súhlasu oboch zmluvných strán, a to
formou pisomných dodatkov, ktoré budú vzostupne číslované, výslovne vyhlásené za dodatok
tejto zmluvy a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3) Zmluvné strany potvrdzujú, že sa oboznái'nili s obsahoin tejto zmluvy a zároveň vyhlasujú, že
bola uzatvorená na základe vzájomnej slobodnej vóle oboch zmluvných strán, nie v tiesni, ani
za nápadne nevýhodných podmienok.
4) Zmluva je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia na internetovej stránke MIK Poprad

v Poprade

t,.l.6- "A'j'Á-

Meatská informačná kancelária Poprad,

a(,o'- NÁmO.5s8v.oElgJP:i?, , ap43/86 sX ,
IČO: 42 381 193, Dl

ff

Tííl./Fax: +4'J 51

Ing. Lucia Pitoňáková
riaditel'ka MIK Poprad

}
ť-

?

AQUA,P.:Fiffl'Ý?rwed-i-s,r.o.
Špo(fflá č. 1397/1

,o5"R'ic1 f:% 'ď "P1&ský
UAPARI( lo,prad, s.r.o.

L.

'/)mŮtt,k (.-, /I,
POPRADské VÍSJTky

iííww.VisitPoprad.sk

vww.VisitPoprad.s:

Limitovaná edícia zlaavových k'upónov:
Plaínosía k'upónov do 3J.. 12.2018
Cena l.- €

Hodiiota ktipónov spolu viac než 10,- € !
Všcu«v íisiedené zl'avy sÚ uplatniicl'né z hežnci a:iiy vstupcnlíy pre jcdmi daspclú osubu lak nie je iia kulíóiíe
uvcdcné inalí).

PODTATRANSKÉ MÚZEUM

TATRANSí(A GALÉRIA

V POPRADE

- pobocka Spišská Sobota
Zl'ava
Zl'ava

1,00 €

3.00 €)

(bezná cena vstupenky i

0,50 €

(bežná cena vst?ipenky '

2,00 €)

Prehliadka kostola sv. Juraja
v Spisskej Sobote

Preliliadka kostola a námestia sv. Egídia
(MIK Poprad)

Darcek ku vsttipeiike: zálozka do kniliy
Zrava

0,50 €

: .l.50 €)

(cena vsíupenky .'

(bežná cena vstupeiiky: 2.00 €)

Aquapark AQUACITY POPRAD
KINO TATRAN
Zl'ava
Zl'ava

(bežiiá cena vsIupenky /

20%

(= cca. 4.40€ az 6.80€)

0,50 €

(- z akluálnej ceiíy za AQU.A-/alcbo VIT.AI.PACKET

4.00-5.00 Q

POZVÁNKA
OBJAV POPRAD Z AUTOBUSU!

ADVENTURE GOLF - krytý miiiígolf

- 45 min okr?ižná jazda doubledeckeroin

(hotel Tatramonti)
Zlaava

1,50 €

4.20 € / 1.5 liod)

(bezííá cena vstupenky .

(cei'ia lístka /

:0,70 €)

POZVÁNKA

na bezplatnú prelilíadku aktuálnej výstavy výtvarného uníenia

DETSKÉ INDOOROVÉ IHRISKO LIENKOVO

Výstavná sieň SCHERFELLOV DOM
- Poprad-Velaká

Zl'ava z detskej vstupeiiky
(bežná ccna deiskej vsiupenky I

o,so €

3.50€)

Dospelí - vstup zdarma

'lapozičanie DETSKÝCH RETRO -AUTÍČOK A ODRAŽADIEL
(MIK Poprad)

Žolík /

10% ZL'AVA NA NÁKUP JEDNÉHO PRODUKTU

Z LÍNIE MADE IN POPRAD priaíno v prevádzke MIK POPRAD

Zl'ava

(bežiiá cena zapozičai'iia "

1,00 €

2.00 € ! 30 min)

- káva/čaje, exkluzivnc ílestiláty, brúseiiý kríštál', prírodná kozinetika, íričká a dolíl6k'

