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                   ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – RAYMAN RESCUE                           
              Občianske združenie 

                

                   Na rínku 276/7, 082 12  Kapušany  

                    IČO: 51103184    

                     DIČ: 2120648497 

___________________________________________________________________ 

OBJEDNÁVKA 
 

Žiadateľ  

Organizácia   

Zastúpený/á   Tel.   Email  
 

Fakturačné údaje  

IČO   DIČ  IČDPH  

Adresa   

 
Dodávateľ 
Organizácia  ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – RAYMAN RESCUE, o.z. 

Sídlo  Na rínku 276/7, 082 12  Kapušany  

IČO  51 103 184 

DIČ 2120648497 

Poverený 
zamestnanec  

Martina Havrillová 
Tajomník, ekonomický úsek 

Tel. 0917 348 170 Email info@rayman-
rescue.sk 

 
Na základe vami vypracovanej cenovej ponuky si týmto u vás záväzne objednávame vaše služby 
(zaškrtnite prosím požadované políčko) : 
 

 
       Zdravotnú asistenčnú službu (ZAS) 
 
       Ukážky prvej pomoci                                           
 
       Účelové cvičenie 

 
 
 
Údaje o akcii  

Názov akcie  
 

Dátum (od – do)  
 

Čas (od – do)   
 

Miesto (adresa)  
 

Upresnenie 
miesta 
(v prípade miesta 
v teréne – 
záchytné body) 

 

 

 
Podmienky na ďalšej strane objednávkového formulára !  

Platí pre zdravotnú asistenčnú službu (ZAS)  -  zaškrtnite ! 
V prípade časového predĺženia akcie si : 
 

želáme zotrvanie zdravotníkov do úplného ukončenia 
akcie (s povinnosťou platby za hodiny navyše ) 
 

neželáme zotrvať do úplného ukončenia akcie  
 

 

1.  
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Podmienky  
 Súčasť objednávkového formulára.  
 

a) Dodávateľ služieb, t.j. ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – RAYMAN RESCUE, o.z. môže podľa platnej 
internej smernice – IS2019-2 vymáhať úrok z omeškania.   
Znenie internej smernice :  

V prípade, že odberateľ služieb od združenia ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – RAYMAN 
RESCUE, o.z. v lehote, ktorá je uvedená na faktúre – doba splatnosti, neuhradí platbu za 
poskytnuté služby včas, tak, aby splatná suma bola na bankovom účte dodávateľa v deň 
splatnosti, dodávateľ – ZS-RR si bude vymáhať úrok z omeškania za každý omeškaný deň, 
ktorý je vo výške 0,5 %  z celkovej sumy na úhradu, ktorá je uvedená vo faktúre dodanej 
odberateľovi služieb. 

b) Organizátor je povinný zabezpečiť stravu a pitný režim počas akcie, ktorá trvá viac ako 4 
hodiny, a to buď zabezpečením stravnej jednotky, alebo úhradou sumy za stravnú jednotku 
(suma bude uvedená v cenovej ponuke podľa dĺžky trvania akcie). 

c) V prípade, že odberateľ služieb od združenia ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – RAYMAN RESCUE, 
o.z. stornuje/ zruší objednávku 24 hodín pred začatím akcie, odberateľ je povinný uhradiť 
dodávateľovi – združeniu ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – RAYMAN RESCUE, o.z. 20% z celkovej 
sumy, ktorá mala byť vyfakturovaná za poskytnutie služieb. 

d) Odberateľovi služieb, ktorý objednávku pošle 24 hodín a menej pred začatím akcie, bude 
objednávka chápaná ako urgentná. 
Urgentná objednávka je spoplatnená, a to nasledovne:  
- Objednávka zaslaná pred akciou 24 – 12 hodín je spoplatnená o 60% viac z celkovej 

sumy na úhradu  
- Objednávka zaslaná pred akciou 12 – a menej hodín je spoplatnená o 100% viac z 

celkovej sumy na úhradu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odberateľ služieb svojim podpisom potvrdzuje správnosť uvedených údajov, oboznámenie 
sa s podmienkami, ako aj to, že s nimi súhlasí a berie na vedomie následky za porušenie 
podmienok.  
 
 
 
 
 
V:  
 
 
Dňa:  
 
 
 
 
                                                                                           ___________________________ 
          Odberateľ :               Pečiatka, podpis 


