
 

INFORMACE A PŘIHLÁŠKA 
KE STUDIJNÍMU ZÁJEZDU DO FRANCIE 

 
 
 

 

Číslo zájezdu: 1904003                               Číslo a název programu: 19045a – 10NEJ z Paříže   
 

Cena zájezdu: 8 190,- Kč   

 

Termín pobytu: 19. 5. – 24. 5. 2019         Druh ubytování: Hotel IBIS Budget 

 

Druh stravy: Hotel IBIS – 3x snídaně      Druh dopravy: autobus  

 

Cena zájezdu bude uhrazena ve třech zálohových splátkách:  

 

1. platba 2500 Kč    do 30. 11. 2018 bankovním převodem 

2. platba 3500 Kč   do 16. 2. 2019 bankovním převodem 

3. platba 2190 Kč do 16. 4. 2019 bankovním převodem 
 
 
 (Platební údaje viz druhá strana) 
 

• 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. 

• Na internetových stránkách školy budou k nahlédnutí tyto dokumenty: Všeobecné obchodní podmínky CK, Pojištění CK 

proti úpadku, Pojistné podmínky pojištění včetně rozsahu pojištění a pojistných limitů, Orientační přehled vstupného, 

Program zájezdu. 

• Informační schůzka pro rodiče proběhne 16. 4. 2019 (termín hovorových hodin ve škole). 

 
Zde odstřihněte a odevzdejte 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
NA STUDIJNÍ ZÁJEZD DO FRANCIE 19. 5. – 24. 5. 2019 

 

Osobní údaje (prosíme, pište tiskacím písmem): 
Jméno: 

 

 

Příjmení: Státní příslušnost: 

Trvalé bydliště: 

 

 

PSČ: Kontakt na rodiče (telefon): 

Číslo pasu/OP (nepovinný údaj): 

 

 

Platnost pasu/OP (nepovinný údaj): Rodné číslo: 

 

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a že jsou mi známy 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.  
 
 
Souhlasím s předáním osobních údajů Cestovní kanceláři Školní zájezdy, viz informovaný souhlas se zpracováním os. údajů pro 
ZŠ Janouškova – září 20018. Poskytnuté osobní údaje budou použity výlučně za účelem úkonů spojených s organizací zájezdu.  

 

 

 

V .............................................. dne ..............................................  ................................................................................... 
                  Podpis zákonných zástupců 

 
 
 



 

 

PLATEBNÍ ÚDAJE 
(Všechny úhrady plateb budou probíhat přímo na účet CK)  

Č. účtu – Česká spořitelna: 5364168309/0800 

Variabilní symbol: Rodné číslo studenta 

Specifický symbol: 1904003 (číslo zájezdu) 
 
 
Při platbě je nutné uvést správně jak variabilní symbol (rodné číslo studenta), tak specifický symbol (č. zájezdu). 
V opačném případě nemusí dojít ke správnému spárování platby s příslušným zájezdem. 
 

 

Cena zahrnuje:  

3x ubytování v hotelu IBIS Budget se snídaní (třílůžkové pokoje, TV a soc. zařízení na pokoji), dopravu autobusem 
(DVD/USB, bufet, WC), komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za škodu, storno zájezdu, úraz, 
zavazadla), pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb., průvodce CK po celou dobu pobytu, informační 

materiály, přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny minimálně 14 studentů), vstupné do Disneylandu. 

 
Cena zájezdu nezahrnuje vstupy do památek, předpokládané náklady jsou cca 25 € (Eiffelova věž, plavba lodí po 
Seině, metro). V případě zájmu zajistíme 2x teplou večeři (2 x 10 €) – restaurace Flunch. 
 

Cestovní pojištění v rozsahu ČSOB pojišťovny zahrnuje: 

Léčebné výlohy .................................... do 3 mil. Kč 

Odpovědnost za škodu ........................ do 0,5 mil. Kč (újma na majetku), do 1 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) 
 
 
 


