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  Podmienky účasti na zájazde pre onkologických pacientov 

 
1. Spôsob objednávania sa na zájazd a potvrdenie objednávky, výber účastníkov, 
podmienky realizácie zájadzu. 
 
Na zájazd sa môže prihlásiť každý onkologický pacient vo veku od 18+, osobne v Centre 
pomoci LPR, Brestová 6, Bratislava, alebo emailom na jana.takacs@lpr.sk 

Ponuka plánovaného zájazd je uvedená min. jeden mesiac pred uskutočnením zájadzu 
na internetovej stránke www.lpr.sk, vyvesená priamo vo vestibule Centra pomoci LPR, 

zároveň je zasielaná na všetkých návštevníkov Centra pomoci, ktorí dali súhlas zo 
zasielaním informačného emailu.  
 
Výber účastníkov zájazd sa vykonáva max. týždeň pred uskutočnením zájazdu, 
prihliadajúc na :  

- dátum zaslania prihlášky  
- na zájazde sa môžu zúčastniť iba pacienti, ktorých zdravotný stav zodpovedá 

podmienkam a programu zájazdu  (Liga proti rakovine nezodpovedá za zdravotný stav 
účastníkov a je teda na individuálnom zvážení pacienta, či sa na zájazd prihlási)  

- zájazdy sú určené výlučne pre onkologických pacientov, pričom max. dĺžka od ukončenia 
liečby je 10r. 

- pri výbere účastníkov sa prihliada na to, koľkokrát s nami pacient absolvoval zájazd 
a v ktorom roku 

- zájazd sa realizuje iba v prípade, že sa naň prihlási minimálne 35 záujemcov (ak nie je 
stanovené inak). 

- v prípade, že účastník zájazdu nie je návštevníkom Centra pomoci Ligy proti rakovine, je 
potrebné doložiť k prihláške zájazdu aj aktuálnu lekársku správu 

2. Vznik zmluvného vzťahu, cena výletu a spôsob platby za výlet, storno 
Liga proti rakovine má podpísaný zmluvný vzťah s cestovnou kanceláriou. Zmluvný 
vzťah medzi Ligou proti rakovine  a návštevníkom Centra pomoci Ligy proti rakovine 
vniká v momente odovzdania vlastnoručne podpísanej záväznej prihlášky na zájazd.  
Povinnosť úhrady vopred stanoveného príspevku z ceny zájazdu ( uvedenej v prihláške) 
vniká po potvrdení účasti na zájazde, priamo na recepcii CP LPR do termínu uvedeného 
na prihláške( ak nie je stanovené inak). 
Stornovanie účasti na zájazde je možné len písomne na jana.takacs@lpr.sk, z vážnych 
zdravotných problémov. Poplatok za účasť nebude vrátený v prípade, že sa zájazdu 
nezúčastní iná osoba (náhradník), ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky. 
 
3. Účastník zájazdu sa zaväzuje:  

- pravdivo a úplne uviesť požadované údaje do záväznej prihlášky na zájazd 
- dostaviť sa na miesto odchodu 15min pred odchodom autobusu s osobnými dokladmi (v 

prípade potreby liekmi) 
- riadiť sa pokynmi sprievodcu ( zodpovednej osoby za zájazd) a dodržiavať časový 

harmonogram /podľa dohody resp. programu výletu) 
- počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných 

účastníkov výletu, dopravcu alebo k poškodeniu dobrého mena Ligy proti rakovine  
- zdržať sa konania a správania, ktoré by mohlo ohrozovať, poškodzovať alebo 

obmedzovať ostatných účastníkov výletu 
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4. Práva Ligy proti rakovine ako organizátora zájazdu:  

- zrušiť zájazd v prípade, že nebude prihlásený minimálny počet záujemcov o zájazd (min. 
počet je 35 osôb)  

- nevrátiť platbu za zájazd účastníkovi zájazdu, ktorý sa v deň konania nedostaví na miesto 
nástupu na zájazd 

- vylúčiť zo zájazdu účastníka alebo osoby s ním na zájazd prihlásené v prípade, že 
neakceptujú pokyny organizátora alebo porušuje zásady slušného správania 

5. Povinnosti Ligy proti rakovine ako organizátora zájazdu:  

- obstarať účastníkom zájazd tak, ako je to uvedené v pozvánke  
- mať až do termínu konania zájazdu uvedenú informáciu na internetovej stránke  
- najneskôr tri dni pred zájazdom zaslať doplňujúce informácie a inštrukcie k zájazdu  
- v prípade neuskutočnenia zájazdu z organizačných dôvodov vzniká nárok na vrátenie 

finančného príspevku (osobne na recepcii LPR), ktorý bol uhradený v hotovosti 
- oznámenie o zrušení zájazdu poslať účastníkom na uvedenú mailovú adresu v záväznej 

prihláške alebo oznámiť túto skutočnosť telefonicky 

 •   v p rozsahu oboznámil s popisom zaplateného výletu na  

 •  že sú mu známe tieto Obchodné podmienky a súhlasí s nimi, 

 UPOZORNENIE :  

- Liga proti rakovine a ani cestovná kancelária nezodpovedá za poveternostné podmienky, 
ktoré je v deň konania  zájazdu alebo počas jeho trvania 

- Zmena programu vyhradená  

 

 

V Bratislave 8.8.2019 

 
 

 


