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 15/5/2019
včetně fotokopie cestovního dokladu (pasu nebo OP). Počet míst je omezen!

Prohlášení účastníka / Závazná přihláška studenta na školní zájezd /
Souhlas rodičů se zařazením dítěte na zahraniční zájezd
!!!VYPLŇTE VŠECHNY ÚDAJE!!!
Oxford s výukou angličtiny a výlety, cena 6 955 Kč, v termínu 13. – 19. 10. 2019 (neděle –
sobota)

Upozorňujeme, že cena zájezdu je běžně 10 690 Kč pro studenty do 17 let, od 18 let je cena 10 990 Kč. Protože
škola požádala a získala grant, cena pro studenty se snížila na 6 955 Kč pro studenty do 17 let vč.,
a 7 255 Kč pro studenty od 18 let.
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:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Zde uveďte, zda dítě trpí nějakou alergií či nemocí, informaci potřebuje CK předat partnerské agentuře, která
zajišťuje ubytování v rodinách. Užívá Vaše dítě léky? Musí Vaše dítě dodržovat předepsanou dietu, máte alergii na
psa nebo kočku? Pokud někdo vyžaduje speciální dietu či péči, musí dodat dotazník v aj i čj, zde:
https://www.ckvyukajinak.eu/dokumenty/dotaznik-alergie/

______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
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 zákonem č. 101/2000 Sb. k potřebám zajištění zájezdu. Cestovní kancelář neručí za případné neplatné doklady
cestujících a není v její moci zaručit vpuštění zákazníků do dané země. Každý zákazník si musí včas zajistit platný
cestovní doklad. Zákazník dále prohlašuje, že škole dodá doklad o bezinfekčnosti (vyžádá-li si je škola) a nahlásí
škole případné alergie a další onemocnění. Zákazník potvrzuje, že obdržel a bere na vědomí:
1) Program zájezdu
2) Vseobecne podminky na zajezdech CK - ke stažení zde: https://1url.cz/JMk5I
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
Stornopoplatky účastník neplatí v případě, že za sebe vyšle náhradníka a to min. do 48 hod. před zahájením
zájezdu. Takovou změnu je zapotřebí nahlásit na info@ckvyukajinak.eu a zároveň na tel. číslo 777 010 624 do 48
hod. před odjezdem. V ceně Vašeho zájezdu je také připojištění Zrušení (storna zájezdu) navíc.

3) Zavazuji se uhradit zájezd:

Zálohu 5 000 Kč do 31. 5. 2019
Doplatek 1 955 Kč (děti do 17 let. včetně) nebo 2 255 Kč (studenti od 18 let) do 6. 9. 2019
Záloha i doplatek se hradí škole, číslo účtu pro žáky: 2003700044/6000, variabilní
symbol má každý žák přidělen od třídního učitele a má ho ve studijním průkaze
4) Informace o zdravotním pojištění/
Pojistné podmínky ke stažení zde:
https://1url.cz/WMk5v
Součástí tohoto zájezdu je cestovní
pojištění od ERV Evropské cestovní
pojišťovny Sbaleno/K moři + pojištění
Zrušení zájezdu z důvodu nemoci (nutno
doložit lékařským potvrzení) s následující
výší plnění (viz tabulka). Pojištěním vzniká
smluvní vztah mezi zákazníkem a
pojišťovnou, CK je pouze prostředníkem při
sjednávání pojistné smlouvy.
5) Kopii dokladu, že CK je pojištěna pro
případ úpadku dle zákona – ke stažení
zde:
https://www.ckvyukajinak.eu/dokumenty/

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

15 000

6) Ujistěte se, prosím, že účastník zájezdu má
1 000 000
Odpovědnost Škoda na zdraví
platný cestovní doklad (CESTOVNÍ PAS
za škodu a poj. Škoda na majetku
500 000
s platností min. 6 měsíců od vstupu do Velké
Zrušení cesty Zrušení cesty
300 000
Británie). 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 s vízovou povinností do Velké Británie (např. UKR, RUS,
VIET a další), které mají v ČR povolen pobyt. Děti tak mohou cestovat na školní zájezd za určitých
podmínek, viz dále. Rodiče dětem musejí zařídit v každém případě náhradní doklad na vycestování na
Ministerstvu vnitra ČR, formulář „Seznam cestujících na školní výlet v rámci EU“. CK ráda zájemcům
poskytne informace. Vše také na: http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-cestovani-po-euschengenu.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d Tento dokument nahrazuje VÍZUM a je na rozdíl od víza
zdarma.
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