
Cestovní smlouva CC2
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f Základní ustanovení

Tuto smlouvu k zajištění níže uvedeného školního výletu uzavírají:
Cestovní kancelář CK2 s.r.o., Kafkos'a 527/10, Praha 6,16000 
IČO: 07776241, DIČ: CZ07776241
pojištěna proti úpadku dle zákona 159 / 1999 Sb. u ERV Evropské pojišťovny, a. s. - č. smlouvy: 1180000338 

Idále jen CK2)

3
Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, Chodovická 2250/36,19300, Praha 9 

IČO: 49625195 
(dále jen škola)

3 to pro třídy: 2. stupeň
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Zájezd:

Legoland

Navštívené státy: Německo 

Termín: 17. 06. 2019
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CC2

Ml. CtNA 

• Cena
Cena za žáka ZŠ, studenta SS

Cena za dospělou osobu

1190,- KČ
1290,- Kč (minno osob zdarma)

• Služby zahrnuté v ceněCena zahrnuje: doprava autobusem, uvedená pojištěni, zákonné pojištěni CK proti úpadku a služby průvodce.
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Cestovní smlouva C<2

VI, 2AVERECNA USTANOVENI

• CK2 se zavazuje poskytnout veškeré služby tak, jak je dojednáno v této smlouvě. Případné změny je možno uskutečnit jediné v případě souhlasu obou smluvních 
stran a to formou písemných dodatků (postačí í potvrzená mailová korespondence).

Smluvní strany si smlouvu přečetly, jednotlivá ustanoveni odpovidají jejich svobodné vůli a na důkaz toho ji podepisují.
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• Podpisem teto smlouvy škola stvrzuje, že se seznámila se Všeobecnými smluvními podmínkami cestovní kanceláře CK2, které jsou nedílnou součástí této 
smlouvy, a souhlasí s nimi, a dále, že se seznámila s Informacemi o zpracováni osobních údajů zveřejněnými CK2 v souladu s Nařízením 6DPR pod odkazem 
GDPR.ck2.cz.

• Tato smlouva je platná a účinná ode dne podpisu obou smluvních stran a doručeni potvrzeného vyhotovení této smlouvy CK2.

• Smlouva byla vyhotovena ve 3 výtiscích. Jedno vyhotoveni obdrží CK, dvě škola.

Škola se zavazuje doručit jedno potvrzeně vyhotovení smlouvy (razítko školy a podpis oprávněné osoby) zpět 

a to nejpozdéji do 31. 5. 2019, posléze rezervace termínu pozbývá platnosti.

2a Cestovní kancelář CK2 
Kafkova 10 
160 00 Praha 6

razítko

23 Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, 
Chodovická 2250 
Chodovická 2250/36 
19300 Praha 9 
razítko

Cestovní kanr^iáf Qf(2
ka/feovi a e. IM 00•ť^a^lfOl&čáTTyKOI

FAKur AKLAONi ŠKOLA
193 9 - Honí Počernice,
C ' 2250. Tel.- 81922171
fa. 55

podpis oprávněné osoby

Ing. Petr Pospíšil - jednatel 
i vyřizuje Miloš Pospíšil

podpis Mfuvněné osoby 
PhDr^avei Wild

Dne; 22. 5. 2019 Dne: 4. 6. 2019
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Cestovní smlouva

"iji «í. <í - PROGRAM ZÁJtZDU

CC2

Vyrazíme do německého LEGOLAND* Deutschland, zábavního parku sestaveného z více než 50 milionů kostiček LE60*. Čeká na nás spousta skvělých atrakcí. 
Mezi nejoblíbenější z nich určitě patří Expedice džungli, kde na lodičce sjedeme dvanáctimetrový vodopád, či plavba na korábu v Pirátské bitvě kapitána Nicka. 
Navštívíme také místní 4D kino, továrnu na LEGO kostičky či adrenalinové horské dráhy. Kdo by se rád trochu prolétl, jistě zavítá na Flying Ninjago. Jedinečnou 
podívanou nám nabídne také mořský svět, kde se v obrovských akváriích setkáme s opravdovým žralokem, rejnokem i dravou piraňou. Naší pozornosti určité 
neunikne ani oblíbený interaktivní egyptský chrám, prosklená vyhlídková věž či policejní stanice, ve které se pokusíme pochytat zloděje. Celý areál si 
prohlédneme při jízdě vláčkem LEGOLAND Express, který projíždí i místním MINiLANDEM. L) zmenšených modelů známých center evropských měst či slavných 
budov můžeme sami roztančit náměstí v Benátkách, vzlétnout s vrtulníkem v Alpách nebo zahájit fotbalové utkáni v Allianz Aréně. Mezi další modely patři zámek 
Neuschwanstein, holandské větrné mlýny či historické centrum Berlína. Milovnici Hvězdných válek se mohou těšit na výjevy z jednotlivých epizod včetně postavy 
Darth Vadera v životni velikosti. Novinkou je „High Five" - modely jjěti nejslavnéjšich mrakodrapů světa. MINILAND je postaven v měřítku 1:20, a to za použití 
„pouhých" 25 milionů kostiček.

Vstupy na jednotlivé památky či atrakce zajiStuje CK2 za základě řádně uhrazených záloh. Zajištěni vstupů je předmětem jejich dostupnosti a v případě, ze 
nebude možné některý ze vstupů zajistit, vyhrazuje si CK2 právo změny programu s přihlédnutím k přáni vedoucího zájezdu.
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