DOPORUČUJEME, ABY SI RODIČE VYTVOŘILI KOPII PŘIHLÁŠKY, KTEROU SI PONECHAJÍ!!!
Vážení rodiče a studenti, děkujeme, že jste se rozhodli využít služeb naší cestovní kanceláře. Budeme se
snažit, aby zájezd proběhl hladce a k Vaší plné spokojenosti. V tomto dopise si dovolujeme zdůraznit některé
důležité skutečnosti, abychom společně předešli případným nejasnostem. Prosíme Vás, abyste zároveň vyplnili
prohlášení účastníka zájezdu/Závaznou přihlášku studenta na školní zájezd a vrátili je do školy do 15/3/2019
včetně fotokopie cestovního dokladu (pasu nebo OP). Počet míst je omezen, pojede ten, kdo odevzdá
přihlášku dříve!

Prohlášení účastníka / Závazná přihláška studenta na školní zájezd /
Souhlas rodičů se zařazením dítěte na zahraniční zájezd
!!!VYPLŇTE VŠECHNY ÚDAJE!!!

Florencie, Řím, Vatikán 6 590 Kč s polopenzí, termín: 30. 9. – 4. 10. 2019 (po-pá)
Jméno účastníka zájezdu: ________________________________________________________________________________________________
Datum narození účastníka:_________________________________________ Věk v době konání zájezdu:___________________
Státní příslušnost:_____________________________Tel. číslo na účastníka zájezdu:______________________________________
Jméno zákonného zástupce (není-li účastník plnoletý):_______________________________________________________________
Kontakt na zákonného zástupce - email:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Kontakt na zákonného zástupce - telefon:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Trpí dítě alergiemi, bere léky, musí dítě dodržovat dietu, pokud ano jakou? Je dítě alergické na některou
potravinu, je alergie závažná nebo lehká v případě porušení?
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Zákazník (zákonný zástupce dítěte/studenta) svým podpisem prohlašuje, že byl seznámen s programem zájezdu,
s dopravou, ubytováním a stravováním a bez výhrad souhlasí se Všeobecnými podmínkami cestovní kanceláře, dále
s rozsahem pojištění, které je součástí zájezdu a že obdržel všechny potřebné informace nebo informační materiály
vztahující se k uvedenému zájezdu. Dále uděluje cestovní kanceláři souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu
se Všeobecnými podmínkami CK a poučení o GDPR https://www.ckvyukajinak.eu/dokumenty/gdpr/
, které je součástí přihlášky. Zákazník potvrzuje, že obdržel a bere na vědomí:
1) Program zájezdu
2) Všeobecné podmínky https://www.ckvyukajinak.eu/products/vseobecne-podminky-cestovni-kancelarevicedenni-zajezdy-do-zahranici/
Zde je zapotřebí věnovat pozornost zejména stornopoplatkům, které CK účtuje každému účastníkovi v případě
zrušení zájezdu. Poplatky jsme nuceni vybírat, protože stejné poplatky si účtují i další poskytovatelé služeb
v cestovním ruchu (ubytovací zařízení, dopravci, letecká společnost). CK si účtuje za zrušení zájezdu za každého
účastníka autobusového zájezdu ve výši více než 90 dnů před stanoveným odjezdem……1 000 Kč, 89 – 60 dnů před
odjezdem…2000 Kč, 59 – 30 dnů před odjezdem……3000 Kč, 29 – 22 dnů před odjezdem……80% z ceny zájezdu, 21 –
15 dnů před odjezdem……90% z ceny zájezdu, 14 a méně dnů před odjezdem…………..100% ceny zájezdu.
ZRUŠENÍ ZÁJEZDU MUSEJÍ HLÁSIT RODIČE VŽDY CESTOVNÍ KANCELÁŘI PÍSEMNĚ info@ckvyukajinak.eu.
Cestovní kancelář vyřídí storno v souladu se storno-podmínkami. Storno nahlaste i škole.

Stornopoplatky účastník neplatí v případě, že za sebe vyšle náhradníka (náhradníka je nutno přihlásit
současně při zrušení zájezdu studenta – ne později). V ceně Vašeho zájezdu je také připojištění Zrušení
(storna) zájezdu– tj. v případě nemoci, kterou lze doložit lékařským potvrzením, vrací pojišťovna 80% tj.
spoluúčast je 20%.
3) Zavazuji se uhradit zájezd:

3 000 Kč uhraďte do 31. 3. 2019; doplatek ve výši 3 590 Kč se hradí do 15/6/2019 - ŠKOLA
INFORMUJE O ZPŮSOBU ÚHRADY PŘI ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY
4) Informace o zdravotním pojištění/ Pojistné
podmínky ke stažení zde:
http://files.vyukajinak.webnode.cz/200001718
-20aea21a86/PP-Sbaleno-1805.pdf
Součástí tohoto zájezdu je cestovní pojištění od
ERV Evropské cestovní pojišťovny Sbaleno/K
moři + pojištění Zrušení zájezdu s následující
výší plnění (viz tabulka). Pojištěním vzniká
smluvní vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou, CK
je pouze prostředníkem při sjednávání pojistné
smlouvy.
V případech
vyjmenovaných
ve
všeobecných podmínkách hradí pojišťovna
klientovi při zrušení zájezdu 80% ze základní ceny
zájezdu. Např. v případě onemocnění doloženého
lékařským potvrzení, při konání opravné zkoušky,
rozvodu nebo úmrtí v rodině blízké osoby.
5) Kopii dokladu, že CK je pojištěna pro případ
úpadku dle zákona – ke stažení zde:
https://www.ckvyukajinak.eu/dokumenty/pojiste
ni-ck/

Evropa

Limity plnění (v Kč)
Léčebné výlohy
Zubní ošetření

Léčebné
výlohy

Fyzioterapie
Komp. pobytu v nemocnici
(2000 Kč za den)
Aktivní asistence

Asistenční
služby

Úraz
Osobní věci

K moři
3 000 000
25 000
120 000
10 000
neomezeně

Převoz, přeložení a přeprava

2 000 000

Repatriace tělesných ostatků

1 000 000

Náklady na pohřeb

150 000

Náklady na opatrovníka

150 000

Trvalé následky úrazu

200 000

Úmrtí následkem úrazu

100 000

Zavazadla

Odpovědnost Škoda na zdraví
za škodu a poj. Škoda na majetku
Zrušení cesty Zrušení cesty

15 000
1 000 000
500 000
240 000

6) Ujistěte se, prosím, že účastník zájezdu má platný cestovní doklad (cestovní pas nebo občanský průkaz
s platností min. po dobu pobytu v EU – týká se pouze osob se státní příslušností ČR/EU). Kopii dokladu (stačí stránka
s fotografií) je nutné dodat škole do odjezdu (pedagogický doprovod si u sebe nechá kopii dokladu pro případ, že by
dítě doklad ztratilo – značně to usnadní případné zařizování náhradního dokladu). Na školní zájezd mohou
cestovat také děti třetích zemí (např. UKR, RUS, VIET), které mají v ČR povolen pobyt a které mají platný pas
vydaný svou zemí. S sebou musejí mít doklad o povolení pobytu v ČR, pas. Děti a studenti, kteří nemají pas, mohou
cestovat na zájezd také za určitých podmínek. Rodiče dětem musejí zařídit náhradní doklad na vycestování na
Ministerstvu vnitra ČR, formulář „Seznam cestujících na školní výlet v rámci EU“. Tento doklad nahrazuje VÍZUM
nebo PAS. Výhodou je, že se za vyřízení tohoto dokumentu neplatí. CK ráda zájemcům poskytne informace. Vše také
na: http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-cestovani-po-eu-schengenu.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d
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(ZÁKONNÉHO ZÁST.)

