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Rámcová zmluva o spolupráci uzatvorená v súlade s ustanovením § 269 ods. 2
Obchodného zákonnflca: (d'alej len ,,Zmluva")

Článok I.
Zmluvné strany

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

príspevková organizácia mesta

(d'alej len ,,MIK Poprad" v príslušnom grmnatickom tvare )

Tatranská galéria v Poprade
Hviezdoslavova 341/12, 058 0l Poprad
PaedDr. Anna Ondmšeková, riaditel'ka
37781481
2021449199

nie sme platcmni DH
príspevková organizácia zriadená PSK

(ďalej len ,,zmluvný partner" v príslušnom grmnatickom tvare)

Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpenie:
IčO:
DIČ :
Právna forma:

Obchodné meno:
Sídlo:

Zastúpenie:
IčO:
DIč:
Ič DPH:
Právna forma:

Článok «.
Predmet zmluvy a doba plnenia

1) Predmetom tejto ztnluvy je vzájomná propagácia a účast' zmluvného partnera na projekte
,,POPRADské V?S?Tky" formou poskytovania zliav prostredníctvom sady zravových kupónov.

2) Základným účelom zXavových kupónov je propagácia jednotlivých atraktivít mesta Poprad pre
návštevníkov, ale aj domáce obyvatel'stvo. Hlavným ciel'om je podpora cestovného ruchu vrámci
mesta Poprad.

3) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2018.

1)

článok III.
Hlavné atribúty sady zl5avových kupónov

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 zlavy poskytnutej zmluvným
partnerom v slovenskom a anglickom jazyku a ilustračné foto

* Rubová strana kupónu obsahuje kontaktné informácie v slovenskom a anglickom
3azyk'u, kde a kedy moio zl'avu uplatnit'

* Platnost'všetkýchkupónovjestanovenádo31.l2.2018



Článok IV.
Povinnosti MIK Poprad

1) 'Mestská informačná kancelária Poprad (MIK Poprad) sa zavbuje v termíne najnesk6r do 30.6.
2017 na vlastné náklady vyrobit' sady zravových kupónov v náklade uvedenom v článku III.
tejto zmluvy a v súlade s jednotlivými bilaterálnymi zmluvmni o spolupráci uzatvorenými s
viacerými zmluvnými pmtnermi. Koncept zl'avových kupónov vytvorený na základe
predzmluvných jednanf s vymenovaním partnerov tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy - zmeny v
kupónoch sú ú do momentu ich tlače vyhradené a výlučne v kompetencii MIK Poprad.

2) MIK Poprad sa zavbuje zmluvnému partnerovi bezplatne poskytnút' kupónové sady na predai «í at
č "'- k Dkld d 'bd- b- '- kÍ d' ;zmlpo te ...x.:!....... s. o a om o o ovzdani u e pre eraci proto o po pxsany í

stranmni.
?%

3) MIK Poprad zabezpečí distribúciu kupónov vo svojom sídle na Námestí 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 VISITky".

4) Vzhl'adom na platnost' kupónov bude MIK Poprad na základe informácií od zmluvných
partnerov realizovať priebežné vyhodnocovanie projektu a zváži eventuálnu dotlač kupónových
sád.

článok V.
Povinnosti zmluvného parínera

1) Zmluvný pmatner sa podpisom tejto zmluvy zavÝuje k účasti na projekte POPRADské VISITky
a je povinný 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 zl'avy a kontaktné údaje:
Konkretizácia zlavy, ktorú bude zmluvný partner poskytovat': Zrava zo záldadného vstupného
do Tatranskej galérie v Poprade pre 1 dospelú osobu vo výške 1,- €.
Beiá cena vstupného pre 1 dospelú osobu: 3,- €.
Názov a otváracia doba prevádzky, ktorá bude uvedená na kupóne: Tatranská galéria v Poprade.
Otvámcia doba: Po - Pi v čase 9,00-17,00. Ne v čase 13,00-17,00 hod.
Kontaktné í'-íílaje na prevádzku (web, e-mail, telefón): sekretariat(2,tatragaleria.sk, 052/77219
0917 843

3) Zmluvný partner sa zav?je rozdávat' poskytnuté sady zl'avových kupónov svojim klientom za
jasne stanovených podmienok, ktoré sám určí (napr. ku zakúpenej vstupenke/ vstupenkám). Tieto
podmienky móže zmluvný partner v priebehu trvania projektu meí a prispí"sobovat' podra
vlastného uváženia, avšak vždy s nimi musia byt' klienti priamo na prevádzke aktuálne
oboznámeíí

4) V prípade potreby dodá zmluvný partrier fotografie ako podklad na grafické spracovanie
kupónu.



článok VI.
Závereěné ustanovenia

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

2) Zmeniť 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 zástnpcami zmluvných strán.

3) Zmluvné strany potvrdzujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a zAroveri vyhlasujú, že
bola uzatvorená na základe vzájomnej slobodnej v«'le oboch zmluvných strán, nie v tiesni, ani za
nápadne nevýhodných podmienok.

4) Zmluva je platná dríom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia na internetovej stránke MIK Poprad.

V Poprade, dňa z?z ,g:. .l43ř-

uestská informačná kancelária Popraa

- 058 0 , Poprad ..=" 058 [)' POpl
Ič0: 42 381 193, Dlč:,";?'mV

'mí aa[Tel./Fax: +421 52 77-íl 39:

Ing. Lucia Pitoňáková
riaditel'ka MIK Poprad

(tl č-.l
I. %í?'l l- ',

PaedDr. Anna Ondmšeková
riaditerka galérie
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POPRADské VlSlTky
- í F n l Ť ťl VťJ fl a P ťl / (j a fiťžV(řV V( h K u D? '

qmnosr tuponov rití 3 7. ; r )0 í ?.
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If!il@? IIVQK POPRAD VISIT-cards

Limited Edition of Discount-couynsi
Valid until3l.l2.20l8M!K

»pío
*Hodnota kupónov spolu viac než 10 € I

Všetky uvedené zravy sí'r uplamrteíne z bežnej ceny vstupenkypre jednu
dospelú osobu {ak níe j« na ku(x5ne uvedené inak)-

V41uP OŤ šl} CůuMnS můr* ttlarí 10,- €!
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TATRA MUSEUM
m Popraa

mnahsú GALíRlA
TATRA GALLERY
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Zrava/.»iscousnOz50€
(bdríícenavstupenkyl:wriríu:w.tc.2,OOQ zravaioiscount 1,00 €

(búná cena vstupanky / nomaš pt*cr. 3,«M» €)

Ť Prehliadka kostola a Námesita
sv. Egídia (MIK Poprad)

« 1'!s-:
ésGuided tour throught the St. Egidíus. '4x

5 !"lSqu;ire. aíiď St- E41('ííu:a Lhuí í'kí "' ? "'íJí.' «íaí: " :
Ill '7 7.: ,-'a"QL,I..% , -x.-?
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Prehliadka kostola sv. Jurap
v Spššskej Sobote

Gu}ded visit of St. ceorg
Church In Spššska Sobota

Darhk ku vstupenke: záláka «h L«n]hy
h*swt to t/m tšd«* book-markw

(€@na VStupŇn0 / ťNice oř ticket: 1,50 «)
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Zraval ..íxscuiua O/50 €
(bdna cena vstup enj«y / o :'o"; oi :'i<i - .=- a' ; ;: =>: 2i0 0 €)

Ý KINOŤATRAN

TJIŤRAN CINEM!k

%!muíú»K'o
t.í. l..k.
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čAquapark AQUACffY POPRAD%,
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[T?J ZravalDiscount20%
«tca. 4,40 € á 6,JU» a

(- z aňrhiáln*j cenyza AQuA-/al*bo VlTMJ'A€K]ET
- of current yůce foí AQuA-Icw VlTALř"AaET)

ž!J'aval »ísí:ciuru O/50 €
(bdná <ena vstupenky / r,s:': :í :, =. :+. r..v:: 4,€JO-S,00 €)

i ADVENTUREGOIF
kr5rtý minigoH / í!íuty.)ia .s-uísíg-.:»y'
(hotel Tatramontí)

OBJAV POPRAD Z Au'TOBUSu
DISCOVER POPRAD 8Y 8US

45 min okružná ja:gla poschodovým autob?usom/ .,..
s:x iníri munatrD by Doubladecker ..,..:?"

Kupón je možné použíť ako cestovný lístokl'/ ..="'
us* th* ?porí as a ticketl

(bdná cena lístka / ...,..'
mrmúdmceofud«Oi70€) .,,.="'

pozvAu«a I INVITATION

QMesto
yPopfPOPRAD

%?l 'y « u »sa«osy í í

2raímlí>ie:cí:uítn' lz50 €
(bdná €@ňa V?p@njOl / l'l(+) i ís aí k í tc 4,20 € / ?,S h€Mž.)
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na b*zplatnú prehlíadku aktuálnej
výstavy výtvarného umenía

Výstavná sleň SCHERFELOV CNOM - Poprad-Vefká
to m* 'řr» Vlsít d cutr*m art-axhíbitk+n

[xhibitíori haíl SCHEWELOV DOM - Poprad-Venai

ffmmzdebkefirstuynky/
!'kwntidúJ«»r«m-ri? 0,50 €
(b«b»á cena dmkej vstupenky /
zsonnai pnce tú:w a áiěa- 3,50 «)
r»«»?ll - VS?p ?? a / A'í ul -' t» i a.: ".y tor , ' ř v:í'.' l

!l Zapožičani* DETSKÝCH RETRO - AUTíčOK
A ÓDRAžADlEL (MIK Poprad)

Rentín) ot CH€LDRENS RffRO-CARS
ANDVEHICLES 'ia "a í' =c:
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1 0% Zl:AVA NA mupysseho pnoouw z LíNlE]L {«}p'aag"'E'l"Np'o'p"í'uyo"pr?""o'v prará"""dzken"M"IK"PO"?""
-n 1 0% DISCOLNT FOR l pímucr OF THE LINE
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- kávalča@ «kluám «bstlMty, bt«haný š«tlh«žri prítdná
kům«šk€i, tlÁau5 a ďbpŘnky

«aňwlz *x»sm wúx ? proócts, ?
a)? t-s? aawš acc?

ffava/;>i::r:,tr:, 1100€
(b«žnáanazap«»?nial
t»omsoí vm ímra:'2A€/30min)
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