
CESTOVNÍ SMLOUVA

1. Smluvní strany
Cestovní kancelář ACTIVE GUIDE, s.r.o.
Zastoupená: Dr. Jaroslavem Mottlem
Sídlo: E.Beneše 1561, Hradec Králové 12, PSČ: 50012
Provozovna (adresa pro korespondenci): Hraničná 1392, 468 11 Janov n. N.
IČO: 274 90 653, DIČ: CZ 274 90 653
Zapsán u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 22132
Bank. Spojení: 2
Tel. 6

Objednatel: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice,
Hybešova 53
Sídlo: Hybešova 53, 68001 BOSKOVICE
IČO: 62073516
Zastoupená: Ing. Mgr. Pavlem Vlachem, ředitelem školy

2. Předmět plněni smloůvY

- lyžařský pobyt studentů školy v termínu: 16. - 21. 1. 2019
- země: Rakousko oblast: Lienzské Dolomity

3. Hlavní ustanoveni
Cestovní kancelář se zavazuje zajistit pro objednatele následujIci:

l) Doprava - z místa stanoveného objednatelem do místa pobytu, denní dojÍždění do lyž.
střediska a cestu zpět do ČR. Doprava do zdravotnického zaňzení v případě úrazu v ceně
zájezdu zahrnuta není. Tuto dopravu lze po domluvě s řidičem zajistit autobusem CK, ale na
náklady klienta popř. využít taxi službu (klient si ponechá doklad o úhradě, který mu proplatí
pojišt'ovna v čr).

odjezdové místo a místo návratu: od školy - Boskovice, Hybešova 53

Den odjezdu 16. 1. 2019 čas odjezdu 21:00 den návratu 21. 1. 2019 v brzkých ranních hod.

2) UbYtováni -
pokoje:
počet nocí:
strava:

3) Skipas'y -
4) S|užbV delegáta -

Berggasthaus Zettersfeld
vícelůžkové s vlastním soc. zařízením,
3
plná penze (zahájení - večeří v den příjezdu, ukončení obědem v den
odjezdu)
4-denní platný pro oblast Zettersfeld a Hochstein
základní služby - vyřízení skipasů a ubytování v den příjezdu, dále je
delegát k dispozici osobně v případě jeho časových možnosti, nebo
na telefonu, vÍce viz. Všeobecné podmínky prodeje CK a organizační
pokyny.

4. Počet účastníků zájezdu
předběžný odhad počtu účastníků - vyplní klient: 44 studentů + 4 učitelé

5. Platební podmínky'
Cena: 6 400,-/OS. (nar. po 1. 1. 1999)

6 650,-/OS. (nar. 1993 - 1998)
8 850,-/OS. (dospělá osoba)

Pedagogický dozor: zdarma 1 na 10 p|atÍcÍch studentů, další 1 učitel na 10 studentů za
studentskou cenu

Cena zahrnuje ubytování s plnou penzí, dopravu, skipasy, základni služby delegáta a pojištění
CK proti úpadku.
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Objednavatel je povinen uhradit platbu za zájezd na základě zaslané faktury.

6. Doba trvání smlouvy

Tato smlouva o zájezdu nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti
nabývá okamžikem úhrady zálohy na cenu zájezdu. Pro případ, že klient nezaplatí řádně a včas
zálohu na cenu zájezdu, zaniká platnost smlouvy s účinky od počátku.

7. Povinnosti klientů

Všichni účastníci zájezdu jsou povinni sjednat si cestovní pojištěni, které bude zahrnovat pojištění rizik
souvisejÍcÍch se sportovními aktivitami (lyžovánI, snowboarding atd.). Doporučujeme minimálni
pojistnou částku 1,5 mil - 2 mil. Kč.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JE MOŽNÉ ZAJISTIT PROSTŘEDNICTVÍM NAŠÍ CK. VÍCE INFORMACÍ
NALEZNETE NA www.activequide.cz

8. výpověď' smlouvy

V případě, že ve zvoleném lyžařském středisku nebude v provozu alespoň 50% lyžařského areálu,
zprostředkovatel garantuje možnost zrušení zájezdu ze strany objednatele bez stornopoplatků.
V uvedeném případě je rovněž na základě dalšlhc jednání možná dohoda o přesunutí konáni kurzu
do jiného lyžařského střediska nebo jeho přesunutí na pozdější termín.
V ostatních případech zrušení zájezdu ze strany objednatele budou cestovní kanceláří účtovány
stornopoplatky dle sazebníku, který je součástí všeobecných podmínek CK.

Objednatel bere na vědomi, že nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky prodeje
zájezdů ck active guide s. r. o. Prohlašuje, že mu jsou tyto podmínky známy a souhlasí s nimi.

Dne 7. 1. 2019 V Boskovicích dne

Vj'š.šl odborná škcia ·.: l, -:
a zdá"avothická a Ši'f í?/ä

Ebskovice, P4sp§vkoi'á
Hybešova 5

Dr Jaroslav Mottl
za CK ACTIVE GUIDE s.r.o.

za ob
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