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ДОГОВОР ЗА АРАНЖМАН бр. 160402-   

 

Име и презиме:   Пол:  

Датум на раѓање:  Бр. Пасош:  

Адреса:  

Град:  П.број:  

Земја:  e-mail:  

Клуб:  Очекувано време:  

Контакт информации: тел:     

Датум поаѓање 31.03.2016 Датум враќање 04.04.2016 

Полумаратон Прага 02 Април - 2016 

Сместување – “Хотел Есприт 9” 3* – 2 ноќевања со појадок, двокреветна соба 

Транспорт – Минибус 

Осигурување  -  Осигурување со спортски Ризик 

Износ  12.300 МКД     / 16.600 МКД  

Плаќање во готово    / на фактура   

 

 Минималниот број на луѓе за овој аранжман е 15 лица.  

 Во случај на неисполнување на квотата, агенцијата го задржува правото да го 

откаже аранжманот.  

 За сите останати детали, ве молиме прочитајте ги нашите општи услови.  

 Сo потпишување на овој договор сe согласувам на условите за користење    

 

 

 

Датум на издавање за Намико за клиентот 

_________________ ___________________ _________________ 

 

 

 

 



Општи услови за патување 
 
 ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНИТЕ ПРЕСМЕТАНО Е: 
Превоз, трансфери, појадок, водички услуги, разни такси трошоци за организација, а сето тоа спрема приложената 
програма или ценовник. 
 
 ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНИТЕ НЕ Е ПРЕСМЕТАНО: 
Трошоци кои ќе ги прави патникот, телефонски трошоци, собен сервис, пијалок, оброци кои не се предвидени со 
програмата, трошоци за факултативни излети и други трошоци кои не се предвидени со програмата.  
 
 ПРИЈАВИ И УПЛАТИ: 
Под отказ се разбира потполно откажување од патувањето, а промена – сите видови на промени во смисол на промена 

на термини, назив и место на патувањето. Патникот е должен веднаш да го извести организаторот за евентуален отказ 
или промена и обврзан е да ги сноси трошоците според долу наведените рокови: 
 

Бр. на денови пред поаѓање Отказ Износ 

Од 1 до 7 дена 90% 180 € 

Од 8 до 14 дена 50% 100 € 

Од 15 до 21 дена 20% 40 € 

Од 22 до 29 дена 10% 20 € 

До 30 дена 5% 10 € 

 
 Ако патникот не се појави или го откаже аранжманот на денот на неговата реализација, организаторот ќе 

го наплати целокупниот износ на аранжманот односно 100%. 
 
 ЦЕНИ: 

Организаторот на патувањето може да ја измени договорената цена во случај на промена на цените во сообраќајот 
поради промена на цените на горивото или промена на курсот на денарот во однос на останатите конвертибилни 
валути. Ако зголемувањето на цената е поголемо од 10% од првобитната цена, патникот може да го откаже 
патувањето без обврска да ја надомести штетата. Во тој случај на патникот му се враќа уплатениот износ во целост. 
 

 ПАТНИ ДОКУМЕНТИ: 
Секој патник е должен да обезбеди важечки пасош за патување во странство. Организаторот не превзема никаква 
одговорност доколку пасошот е неисправен или ако патникот го загуби пасошот. 
 

 ВИЗИ: 
За земјата каде што е потребна виза патникот е должена да ја набави истата, освен во случаи предвидени со 
програмата кога организаторот посредува во вадење на визите. Организаторот не превзема одговорност доколку 
амбасадата не му издаде виза на патникот. 
 

 МАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА: 
Доколку штетата е настаната во објект или во транспортно возило патникот е должен да се обрати до директниот 
давател на услугата (хотелот или превозникот), ако штетата не настанала како последица на негова вина. 
 

 ОДГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРОТ: 
Организаторот не може да ја превземе одговорноста за штети кои би можеле да настанат со измени на програмата 
настанати од виша сила. Организаторот го задржува правото да го откаже или одложи патувањето во случај на 
недоволен минимален број на патници предвидени спрема програмата, најмалку 7 дена пред поаѓање. Во тој случај 
организаторот да му ја врати на патникот уплатата во рок од 8 дена од отказот, а патникот не може да бара 

никакво обесштетување. Организаторот од оправдани причини, делумно може да ја измени програмата, а при тоа 
да го извести патникот најмалку 7 дена пред поаѓање. Во тој случај организаторот е должен да го обештети 
патникот за неисполнетите услови адекватно на стварната ралика или ако патникот се откаже од патувањето да му 
ја врати во целост уплатената сума во рок од 8 дена. Организаторот може од оправдани причини да изврши замена 
на договореното сместување во објект од иста или повисока категорија (за своја сметка), а во случај на замена во 
пониска категорија ќе го обесштети патникот во износ од стварната разлика во цената помеѓу двете сместувања. 
 

 РЕКЛАМАЦИИ: 
Сите рекламации кои може да настанат, патникот е должена да ги направи на лице место со писмена изјава кај 
претставникот или водичот на организаторот. По враќање патникот е должен за дадената рекламација во рок од 8 
дена да му се обрати на организаторот. 

 ВАЖНА НАПОМЕНА: 
Доколку патникот од било која причина сам го прекине престојот противвредноста на неискористените услуги не се 
рефундира. 
 
Овие услови за патување не се валидни кај одреден број хотели за кои организаторот е должен 
навремено да го информира патникот и да потпише посебен договор за патување 
 

 Цената на котизацијата е неповратна.  
 Овие општи услови зажат за сите програми кои се изведуваат во тековната година 
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