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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:
Zasti'ípenie:
I(EOJ"-
DIČ :
Právna forma:

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

príspevková organizácia mesta

(ďalej len ,,MIK Poprad" v príslušnom gramatickom tvare )

Podtatranské múzeum v Poprade
Vajanského 72/4, 058 0l Poprad
Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, riaditerka
37781171
2021453390
Štátna pokladnica,
SK73 8180 0000 0070 0051 9613
Zriad'ovacia listina PSK v Prešove z 1.4.2002 č. KUL - 2002/0001 53/10
Register MaG MK SR č. MK 20 18198 - 400 RM 50l98

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

Článok II.
Predmet zmluvy a doba plnenia

1) Predmetom tejto zmluvy je vzájomná propagácia a účast' zmluvného partnera na pro3ekte
,,POPRADské VISITky" formou poskytovania zliav prostredníctvom sady zl'avových kupónov.

2) Základným účelom zl'avových kupónov je propagácia jekotlivých atraktivít mesta Poprad pre
návštevníkov, ale aj domáce obyvatel'stvo. Hlavným cierom je podpora cestovného mchu v
rárnci mesta Poprad.

3) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.l2.2018.

Článok III.
Hlavné atribúty sady zl'avových 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 zl'avy poskytnutej zmluvným
partnerom v slovenskom a anglickom 5azyku 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 31.12.2018

Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zriadenie:
Zapísaný

1)
*

*

*



Čláiiok IV.
Povinnosti MIK Poprad

1 ) Mestská informačná kancelária Poprad (MIK Poprad) sa zavázuje v termíne najnesk8r 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 vymenovaním paínerov tvorí prílohu 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
300 ks. Dokladom o odovzdaní bude preberací protokol podpísaný zmluvnými stranami.

3) MIK Poprad zabezpečí distribúciu kupónov vo svojom sídle na Námesti 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 pí'ojektu
,,POPRA?Dské VISITky".

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

Čláiiok V.
Povinnosti zmluvného partnera

1) Zmluvný partner sa podpisom tejto zmluvy zavázuje k účasti na projekte POPRADské VÍSlTky
a je povinný poskytovat' zmluvne dohodnutú zravu, 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 zravy, ktorú bude zmluvný partner poskytovat': Zrava zo základného vstupného
do expozícii Podtatranského múzea v Poprade - pobočka Spišská Sobota (prevádzka) pre l
dospelú osobu vo výške 0,50 €
Bežná cena vstupného pre 1 dospelú osobu:. 2,00 €
Názov a otváracia doba prevádzky, ktorá bude uvedená na kupóne: Podtatranské múzeum
v Poprade - pobočka Spišská Sobota
Kontaktné údaje na prevádzku (web, e-mail, telefón): lVlVl'í mtlZetlnll)p s]<

3) Zmluvný partner sa zaví4zuje rozdávat' poskytnuté sady zl'avových kupónov svojim klientom za
jasne stanovených podmienok, ktoré sám urči (napr. ku zakúpenej vstupenke/vstupenkám a
pod.). Tieto podmienky i'naže zmluvný partner v priebehu trvania projektu menit' a
prisp6sobovat' podl'a vlastného uváženia, avšak vždy s nimi musia byt'-klienti priamo na
prevádzke aktuálne oboznámení.

4) V prípade potí'eby dodá zmluvný partner fotografie ako podklad na grafické spracovanie kupónu.



Článok VI.
Záverečné ustanovenia

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

2) Zmenit' alebo doplnit' zmluvu m«'žu 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 zástupcarni zmluvných strán.

3) Zmluvné strany potvrdzujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zrnluvy 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, ;!2,G ,?0ír 9 ';'0"-'?'3.,ó "'>:, lý"I ,(. g.,y,l

Mestská informačná kancelária Poprad

(,, Nám65s8v.OElgíPdOiapr4a3d/86 , .... .. :ž.1 PopraO
, DIČ: ao:?Bl 202409Z372----

m9so.
!č0; 42 aai 193, Dll

T81.;FaX: 4421 52

Ing. Lucia Pitoňáková
riaditel'ka MIK Poprad

l

,,»,L?,
Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová
riaditeN'ka

Podtatranské múzeum v Poprade
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POPRADské VlSlTky
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Vhkh»ptaůk POPRAD VISIT-cards
Limited Edltlon of Discount-wu(x:insl

Valid until3l.l220l8«'=" i ('!'l ,' MÁPOPmHodnota kupónov spolu víac než 1 ů € !

Všetky uvedené zrmy sú uplatnRerné Z kžnej Ceny VSNpenký pre Jedral
aos(pelů osobu lak n?e je na ku(x+ne uvedené iwk).

Valup of all coutx»ns more than 10,- €!
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PODŤAŤRANSKÉ MúZEUM ,.. ....
V POPRADE sýszs.zS?b

TATRA MUSEUM
in Poprao

Zraval i'.»:sciib.'i: 0/5?0 €
(búná cena vstupenšry / ? ? urm w. . aí':? =t: 2,00 €) Zrava/Discount 1,00 €

(bežná <ena vstupanky / nomaÍ ptí C*: 3,00 €)
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Prehliadka kostola sv. Jura3a
v Spišskej Sobote

Gušded vis«t of St. G»rg
ChuRh in Spšš$ká SObOta

Darěek ku vstupenke: zál«áka do Jmihy
í»t?nt to ? bú« boo«-morkar

(<ana vstup*nkyl r>nc* oř kmt: 1,50 «)
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Zravalr»v;<@um0,50 «
(búná tena vstupenky/.- .yi;. - í o í, : ,-'-'. 2i00 €)
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KINOŤATRAN

TATRAN CINEMA

%1;a?l"o [-Aquapark AQUACITY POPRAD?
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Zraíta/oisc«»unt20%
(cca. 4,40 « á 6,80 €)

(-zaktuálmjcanyzaAQuA-lalebo VITNžACKHT
?- of current yů forAQuA-lor VITAjJ"WmT)

2hvall'scountOy5q€
(búná cena vstupenky / rí4)l uw - íl). ,: e: 4,00-5/00 €)

Ť ADVENTUREGOLF
kr?' r?aina«golf / lcíx'.x =. 31 " ? y". i ;í í-,.)s- í '."'
(hotel Tatramontí',

9Mesto
POPRAD

OBJAV POPRAD 7 AI IT«)el ISU
DISCOVER POPRAD 8Y BUS

45 min okružná jazda poschoelovým autobumm / ..,..
i"í iiiui roíiiidtrip by Doubí*í:iecver ,.="is min roun«ímp by Doublad«ker .,.=

Kupón je možné pouMť ako cesBvný lístokl(I/ ,,.="
4.íšá ťh* (OuDůn aS a tičket'

(bdná cana líttJ«a / .,,.=
normaš y'ce of bckat: 0,7(» €) ,./""

POZVANKA í tsvrrxííoh
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P€#RAD
DETSKÉ INDOOROVÉ IHRISKO IIENKOVO "',..,@,m ,:Jl
INDOOR Cř41LDREN FUMARK LIENKOVO ?

ž)«wazdebkajvstup«nJ«y/
Dbcount ofchMtens-tJam O,50 «
(b«biá cena debkej vstupenky /
t»omíat (»nce tor a dhžkž. 3A) fJ
DspeM - vaup?ma/a>ít-encry ím :tíhs:
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mí* na bazplatnÚ prehlíadku aktuálnej
výstavy víýtvarruáho um*nla

Výstavná sieň SCHERFELOV CX)M - Foprad-V*u
to the free Vísít ot currwt art-exhlbitk»n

[MhibltlOťí iíalí SCHERFELOV DOM - POpra?Ve&á]

Zapožičanie DETSKÝCH RETRO - AUTíčOK
A ÓDRAžADlEL (MIK Poprad)

Rentmg ot CHILDRENS RET RO-(ARS
AND VEHICLES 'Ir. 'rív= ?+ci

ffmala>i=cbtxr.í. lý004í'
(bežná cenazap«aanjal
nomwrrvnr ,»ííp:2,ďXl€]30min)
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- kúžvalóaJ*, axkkiůna dbtlMty, bttmný blšíMg ptírmná
k«atn*tžžw, ůš&á a doplnky

cntbvtaía? *x? soít«s. crysw ?ast tw»mm
tůM? *4»»ůNS óNl @<(?

I;l

!!

«m

wi
W ia

G

m


