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Skôr, než si návštevu u nás objednáte, pozorne si prečítajte podmienky objednávania exkurzií a 

rešpektujte, prosím, uvedené pokyny. Tešíme sa na stretnutie s Vami.  

PODMIENKY OBJEDNÁVANIA EXURZIÍ: 

 Žiadosti o exkurzie je nutné posielať emailom na adresu zuzana.dvorakova@fcc-group.sk,

 V žiadosti žiadateľ musí uviesť nasledovné základné údaje:

Počet detí

Vek detí

Počet dospelých osôb

Dátum, čas a miesto (Zohor, Dolný bar, Trnava) žiadanej exkurzie,

 Žiadosti o exkurzie musia byť zaslané minimálne 10 pracovných dní pred plánovaným termínom 
exkurzie,

 Každá žiadosť o exkurziu bude vyhodnotená a žiadateľ bude oficiálne informovaný o súhlasnom, 
resp. nesúhlasnom stanovisku, najskôr však 5 pracovných dní pred požadovaným termínom 
exkurzie,

 exkurzie organizujeme v pracovných dňoch v mesiacoch apríl – september,

 minimálny počet účastníkov exkurzie je 10, z hľadiska bezpečnosti môže mať jedna exkurzia najviac 
30 účastníkov,

 počas exkurzií žiakov je podmienkou prítomnosť minimálne jedného pedagogického pracovníka na 
každých 10 žiakov,

 V rámci jedného pracovného dňa poskytujeme exkurziu iba jednej skupine,

 Účastníci musia mať vhodnú, pevnú obuv (nevhodné sú najmä: šľapky, sandále a obuv na vysokých 
podpätkoch),

 Odporúčame vhodný odev, za poškodenie odevu nenesie spoločnosť FCC zodpovednosť,

 Každý účastník exkurzie dostane reflexnú vestu, ktorú je povinný nosiť počas celej exkurzie. Po 
ukončení exkurzie je povinný vrátiť ochranné pomôcky oprávnenej osobe,

 Všetci účastníci exkurzie musia dodržiavať zásady bezpečného správania sa a bezpečnostné 
predpisy, s ktorými ich oboznámi sprevádzajúci zamestnanec FCC,

 Každý účastník exkurzie je zodpovedný za svoje osobné veci,

 Vzhľadom na pracovnú vyťaženosť našich zamestnancov nemôžeme garantovať, že exkurziu budeme 

môcť vždy poskytnúť, pokiaľ to bude v našich silách ponúkneme vám náhradný termín,

 Spoločnosť FCC si vyhradzuje právo zrušiť exkurziu z akéhokoľvek dôvodu, a to bez akéhokoľvek 
nároku na finančnú kompenzáciu žiadateľa.


