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Rámcová zmluva o spolupráci uzatvorená v súlade s ustanovením § 269 ods. 2
Obchodného zákonníka: (d'alej len ,,Zmluva")
Článok I.
Zmluvné strany
Obchodné meno:
Sídlo:

Zastúpenie:
IČO:
DIČ :

Mestská informačná kancelária Poprad
Námestie sv. Egídia 43/86
Ing. Lucia Pitoňáková, riaditel'ka
42381193
2024097372

Právna forma:

príspevková organizácia mesta

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

Rolmi, s.r.o.

Zastúpenie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Michaela Podolská - konatel'

Právna forma:

spoločnost' s mčením obmedzeným

Hviezdoslavová 721/17, 059 38 Štrba
48214370
2120093877
SK2 120093 877

(d'alej len ,,zmluvný partner" v príslušnom grmnatickom tvare)
Článok II.
Predmet zmluvy a doba plnenia

1) Predrnetom tejto zrnluvy je vzájomná propagácia a účast' zmluvného partnera na projekte
,,POPRADské VJSÍTky" formou poskytovania zliav prostredníctvom sady zravových kupónov.
2) Základným účelom zl'avových kupónov je propagácia jednotlivých atraktivít mesta Poprad pre
návštevníkov, ale aj domáce obyvatel'stvo. Hlavným ciel'om je podpora cestovného mchu vrárnci
mesta Poprad.
3) Táto zrnluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2018.

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

Prvotný náklad sady kupónov: 5000 ks,
*

Formát: plnofarebná, graficky pútavo spracovaná tlač s perforovaním vo formáte A4
a ochranným prvkom proti falšovaniu

*

Lícová strana každého kupónu obsahuje popis zl'avy poskytnutej zmluvným
partnerom v slovenskom a anglickom jazyku a ilustračné foto

*

*

Rubová strana kupónu obsahuje kontaktné informácie v slovenskom a anglickom
jazyku, kde a kedy možno zravu uplatnit'
Platnost' všetkých kupónov je stanovená do 31.l2.2018

Článok IV.
Povinnosti MIK Poprad

1) Mestská inforrnačná kancelária Poprad (MIK Poprad) sa zavázuje v termíne najnesk8r do 30.6.
2017 na vlastné náklady vyrobiť sady zl'avových kupónov v náklade uvedenom v článku III.
tejto zmluvy a v súlade s jednotlivými bilaterálnymi zmluvami o spolupráci uzatvorenými s
viacerýrni zmluvnými partnermi. Koncept zravových kupónov vytvorený na základe
predzmluvných jednaní s vymenovaním partnerov tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy - zmeny v
kupónoch sú až do momentu ich tlače vyhradené a výlučne v kompetencii MIK Poprad.

,'??--i
stranami.

3) MIK Poprad zabezpečí distribúciu kupónov vo svojom sídle na Nárnestí sv. Egídia, na ďalších
strategických miestach (informačné centrá vo V. Tatrách, vybrané ubytovacie zariadenia,
železničná stanica a pod.) a u všetkých zmluvných partnerov, ktorí sa zúčastnia projektu
,,POPRADské VíSíTky".
4) VzhlJadom na platnost' kupónov bude MIK Poprad na základe inforrnácií od zmluvných
partnerov realizovat' priebežné vyhodnocovanie projektu a zváži eventuálnu dotlač kupónových
sád.

Článok V.
Povinnosti zmluvného partnera
1) Zmluvný partner sa podpisom tejto zrnluvy zavmuje k účasti na projekte POPRADské VíSÍTky
a je povinný poskytovat' zmluvne dohodnutú zravu, ktorá je uvedená na príslušnom kupóne po
celú dobu platnosti kupónových sád - t.j. do 31.l2.20l8.
2) Podmienky zravy a kontaktné údaje:
Konkretizácia zravy, ktorú bude zmluvný partner poskytovat': Zl'ava zo základného vstupného
do Detský raj Lienkovo (prevádzka) pre 1 diet'a (v sprievode neplatiacej dospelej osoby) vo
výške 0,50 €.
Bežná cena vstupného pre 1 dospelú osobu je O € a pre diet'a je vstup 3,50 € / 2 hodiny
Názov a otváracia doba prevádzky, ktorá bude uvedená na kupóne:
Detský raj Lienkovo Poprad
Námestie sv. Egídia 25/11 058 0l Poprad
www.lienkovo.sk info@lienkovo.sk Facebook:Detský raj Lienkovo tel: 0903 234
3) Zmluvný partner sa zavčuje rozdávat' poskytnuté sady zravových kupónov svojim klientom za
jasne stanovených podrnienok, ktoré sám určí (napr. pri konzumácii nad určitú hodnotu na
prevádzke zmluvného partnera, alebo ku zakúpenej vstupenke/vstupenkárn a pod.). Tieto
podmienky móže zmluvný partner v priebehu trvania projektu menit' a prispósobovat' podl'a
vlastného uváženia, avšak vždy s nimi musia byt' klienti priamo na prevádzke aktuálne
oboznárnení.

4) V prípade potreby dodá zrnluvný partner fotografie ako podklad na grafické spracovanie kupónu.

Článok VI.
Závereěné ustanovenia

l) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku s platnost'ou originálu,
z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

2) Zmenit' alebo doplnit' zmluvu móžu zmluvné strany iba za súhlasu oboch zmluvných strán, a to
formou písomných dodatkov, ktoré budú vzostupne číslované, výslovne vyhlásené za dodatok
tejto zmluvy a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3) Zmluvné strany potvrdzujú, že sa oboznárnili s obsahom tejto zmluvy a zároveň vyhlasujú, že
bola uzatvorená na základe vzájomnei 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.
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Ing. Lucia Pitoňáková
riaditel'ka MIK Poprad

Rolmi, s.r.o. PodíŠlská Michaela
konater Detský raj Lienkovo Poprad
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