PŘIHLÁŠKA
NA STUDIJNÍ ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE
Tato přihláška slouží pouze pro potřeby školy a rodičů
a nenahrazuje Smlouvu o zájezdu s CK Školní zájezdy, s. r. o.
Číslo zájezdu: 2301037
Číslo a název programu: 23006 – 10x za památkami UNESCO
Cena zájezdu*: 399 EUR/os.

z toho cena cestovního pojištění činí: 147,- Kč/os.

Termín pobytu: 1. 5. – 6. 5. 2023
Druh ubytování: v hotelu typu F1, v rodinách

Druh dopravy: autobus

Druh stravy: v F1 snídaně, rodinách plná penze (snídaně, večeře v rodinách, oběd formou balíčku)
Osobní údaje (prosíme, pište tiskacím písmem):
Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Trvalé bydliště:

PSČ:

Kontakt na rodiče (telefon, e-mail):
Matka:

Číslo pasu (nepovinný údaj)::

Platnost pasu (nepovinný údaj)::

Otec:
Rodné číslo:

Státní příslušnost:

Kontakt student:

Alergie,zdravotní a dietetická omezení:

Cena zájezdu bude uhrazena ve třech zálohových splátkách:
1. platba

50 EUR+6 EUR šatka

do 14. 10. 2022

2. platba

100 EUR

do 24.11.2022

3. platba

50 EUR

do 16. 12. 2022

4. platba

100 EUR

do 26.1.2023

5. platba

99 EUR

do 24. 2. 2023

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a že jsou mi známy Všeobecné podmínky na autobusových a
leteckých zájezdech CK Školní zájezdy, s.r.o., cenové podmínky a informace o pojištění včetně rozsahu krytí
pojistné události, souhlasím s nimi a v plném rozsahu je přijímám. CK Školní zájezdy, s.r.o. je pojištěna proti
úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. Toto pojištění je zahrnuto v ceně zájezdu.
Součástí cestovního pojištění účastníků je také pojištění storna ze zdravotních důvodů. Storno ze zdravotních důvodů musí být
do CK nahlášeno písemně nebo emailem před odjezdem. V opačném případě nemusí pojišťovna poskytnout plnění.
Účastníci jsou pojištěni od 5. pracovního dne následujícího po uhrazení min. 50 % ceny zájezdu všemi účastníky a dodání
seznamu účastníků s rodnými čísly do CK.

* K účasti osob nad 18 let, které nejsou prezenčními studenty základní nebo střední školy, se váže příplatek za ubytování a stravu
v hostitelských rodinách ve výši 8 EUR/osoba/noc. Pro speciální diety (bezlepková, diabetická, jiná speciální dieta, potravinové
alergie) ve stravě v hostitelských rodinách se váže příplatek 9 EUR/osoba/noc.

V .............................................. dne ..............................................

...................................................................................
Podpis účastníka (u nezletilých zákonného zástupce)

Potvrzujeme přijetí zálohy …….. EUR.
dne …………………………

.........................................................................................
Podpis organizátorky zájazdu

Cena zahrnuje:
1x ubytování v hotelu typu F1 včetně snídaně, 2x ubytování v hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd
formou balíčku), dopravu zahraničním autokarem (WC, video/DVD, bufet), přepravu přes kanál La Manche,
dopravu studentů k místu srazu hostitelskou rodinou, pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.,
cestovní pojištění (léčebné výlohy, úrazové pojištění, ztrátu zavazadel, odpovědnost za škodu, storno ze
zdravotních důvodů), průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky a mapky, přistavení
autobusu ke škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)
Cestovní pojištění v rozsahu ČSOB pojišťovny zahrnuje:
Léčebné výlohy ....................................do 3,5 mil. Kč
Odpovědnost za újmu ..........................do 1 mil. Kč (újma na majetku), do 2 mil. Kč (újma na zdraví)
Úrazové pojištění:
Trvalé následky (nad 10 %): ................200 000 Kč
Smrt úrazem: .......................................100 000 Kč
Denní odškodné (od 29. dne) ..............50 Kč
Pojištění zavazadel: .............................do 10 000 Kč
Storno (akutní zdravotní důvody) .........do 10 000 Kč, spoluúčast 20 % (min. 500 Kč)
Komplexní cestovní pojištění zahrnuje i události spojené s covid-19. Pro pojištění stornopoplatků platí, že se
vztahuje na akutní onemocnění (včetně covid-19) a navíc i na storno zájezdu z důvodu preventivní karantény. Pro
pojištění přerušení cesty a zmeškání odjezdu platí, že se vztahuje i na ubytování a náhradní dopravu i v případě
neprokázaného onemocnění covid-19 a umístění do karantény.
Cena zájezdu nezahrnuje vstupy do navštívených objektů a místní jízdné. Předpokládané náklady na vstupy viz
orientační přehled vstupů.
Dovolujeme si upozornit, že s ohledem na možné změny podmínek pro vycestování a využívání služeb je nutno
počítat s opatřeními jako jsou testy před odjezdem, v průběhu pobytu či po návratu, používání roušek a respirátorů
apod. Náklady na tato opatření jsou v režii jednotlivých účastníků a nejsou zahrnuty do ceny zájezdu.

