
cestovní kancelář 
ŠKOLNÍ ZÁJEZDY, s.r.o.
Srbská 53a, 612 00 Brno 
e-mail: info@skolnizaiezdv.cz 

vvvvw.skolnizaiezdv.cz

tel./fax: 541 589 227 
mobil: 602 766 845

IČ: 05594766, DIČ: 05594766
Česká spořitelna, č. ú.: 5364168309/0800

SMLOUVA O ZÁJEZDU
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají

jako pořadatel

CK ŠKOLNÍ ZÁJEZDY, s.r.o., IČ 25336584 

se sídlem Srbská 53a, 612 00 Brno

a

jako zákazník

Název školy:................................................................................................................................................................................

Adresa Školy:

PSC:.....tíMC............................. IČO:...... .........................................................................................................

Telefon:. ^aS 1^6 Fav ...... i-í

Jméno kontaktní osoby: ............... Telefon:

Počet účastníků zájezdu; ...^á...........

Sqz toho počet žáků, studentů: 

pedagogický dozor / jména:
^ ^ald])r (hcilthCi

^třSřpo Cl'

' í ^ r 'bcih q ^yq

číslo zájezdu: 1901024 Číslo a název programu: 19006a - Metropolitní Londýn a univerzitní Oxford

Cena zájezdu*: 7 790 Kč Cena vstupů hrazených předem**: 1 100 Kč Cena celkem: 8 890 Kč 

Termín pobytu: 27.05. - 01.06.2019 Druh ubytování: v rodinách

Druh stravy: plná penze (snídaně, večere v rodinách, oběd formou baličku)

Druh dopravy; autobus

Cena zájezdu bude uhrazena ve třech zálohových splátkách:
(daňový doklad bude vystaven do 15 dnů ode dne uskutečněni zdanitelného plnění, tj. ode dne návratu)

1. platba (záloha) 2 000 Kč do 15.11.2018 faktura / individuální platby***

2. platba (záloha) 3 000 Kč + 1 100 Kč** do 15.01.2019 faktura / individuální platby***

3. platba (záloha) 2 790 Kč do 15.03.2019 faktura / individuální platby***
**Cena vstupu je platná pro účastníka do 15 let, viz orientační přehied vstupného *** nehodíci se škrtněte

V ceně zájezdu nejsou zahrnuty tyto poplatky a další služby:

- vstupné do památek (viz orientační ceník vstupného) vyjma vstupného do Warner Bros Studia
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Kazník prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil se Všeobecnými podmínkami účasti na autobusových 
leteckých zájezdech pořádaných CK Školní zájezdy, s.r.o. ve školním roce 2018/2019, souhlasí s nimi a v plném 

rozsahu je jako nedílnou součást této smlouvy o zájezdu přijímá. Zákazník dále prohlašuje, že byl před uzavřením 
smlouvy pořadatelem poučen ve smyslu ust. § 2524 o.z. o pasových a vízových požadavcích, případně o zdravotních 
dokladech požadovaných pro cestu.
Pořadatel prohlašuje, že je pojištěn proti úpadku ve smyslu zákona č, 159/1999 Sb. Toto pojištění je zahrnuto v ceně 
zájezdu. Doklad o pojištění pořadatel zákazníkovi předá při uzavřeni smlouvy.
Pořadatel po dobu realizace zájezdu nevykonává pedagogický dozor a nenese zodpovědnost za účastníky zájezdu. 

Přílohy:

1. Všeobecné podmínky účasti na autobusových a leteckých zájezdech CK Školní zájezdy, s.r.o. ve školním roce 2018/2019
2. Katalogový list zájezdu č. 19006a + orientační ceník vstupného do památek (vstupy nejsou v ceně zájezdu vyjma vstupného 

do Warner Bros Studia)
3. Všeobecné pojistné podmínky ČSOB Pojišťovny a.s. pro cestovní pojištěni při pobytu v cizině
4. Formulář Seznam účastníků (pořadatel jej odešle po podpisu smlouvy)
5. Pokyny k odjezdu (pořadatel zašle nejpozději 7 dní před odjezdem)

Pozn.: Zákazník vyplní formulář a potvrdí jej razítkem a podpisem odpovědné osoby. Tento naskenuje a zašle zpět na e-mail 
pořadatele, nebo jej ve dvojím vyhotovení zašle na adresu sídla pořadatele. Smlouva o zájezdu potvrzená ze strany pořadatele 
bude obratem odeslána zpět.
Součástí cestovního pojištění účastníků je také pojištění storna ze zdravotních důvodů. Storno ze zdravotních důvodů musí 
být pořadateli nahlášeno písemně nebo emailem před zahájením zájezdu. 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 pořadateli.

* K účasti osob nad 18 let, které nejsou prezenčními studenty základní nebo střední školy, se váže příplatek za'ubytování a 
stravu v hostitelských rodinách ve výši 200,- Kč/osoba/noc. Pro speciální diety (bezlepková, diabetická, jiná speciální dieta, 
potravinové alergie) ve stravě v hostitelských rodinách se váže příplatek 150,- Kč/osoba/noc,

Pokud zákazník poskytne v souvislosti s touto smlouvou pořadateli osobní údaje konkrétních účastníků zájezdu, učiní tak na 
základě souhlasu těchto fyzických osob či jejich zákonných zástupců tak, aby společnost Školní zájezdy, s.r.o. tyto osobní údaje 
zpracovávaia v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy české republiky a Evropské unie. Bližší 
informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracováni prováděno, jsou dostupné 
na stránkách www.skolnizaiezdv.cz nebo je společnost školní zájezdy, s, r.o. subjektu údajů na požádáni poskytne.

Souhlas se zpracováním osobních údaiů: Uděluji tímto souhlas ke zpracování mých výše uvedených osobních údajů 
správcem společnosti Školní zájezdy, s.r.o. s tím, že osobní údaje budou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně 
platnými a účinnými právními předpisy české republiky a Evropské unie. Poskytnuté údaje budou zpracovány rovněž za účelem 
zasílání a/cřuálních nabídek, obchodních sdělení a kontaktu se společnosti Školní zájezdy, s. r. o. Tento souhlas je dobrovolný a 
lze ho kdykoliv odvolat Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je 
zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách www.skolnizaiezdv.cz nebo je společnost Školní zájezdy, s. r.o, subjektu 
údajů na požádání poskytne.

SOUHLASÍM/( :í se škrtněte)

Souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů: Souhlasím s pořizováním fotografií a videozáznamů během zájezdu a s 
použitím těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů cestovní kanceláře, a to jak v hmotné podobě, tak na 
webových stránkách. Tento souhlas dávám na dobu neurčitou. Udělení souhlasu se vztahuje i na osoby, za které či ve 
prospěch kterých smlouvu o zájezdu uzavírám, či na jejich zákonné zástupce. Uzavřením smlouvy prohlašuji, že jsem 
oprávnén/a souhlasy za účastníky udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení. Beru na vědomí, že tento 
souhlas mohu já či kterákoliv osoba, za kterou nebo ve prospěch které jsem smlouvu o zájezdu uzavřel/a, ti její zákonní 
zástupci, kdykoliv odvolat, příp. zúžit, a to zasláním informace o odvolání souhlasu cestovní kanceláři buď na adresu 
společnosti Školní zájezdy, s.r.o. nebo e-mailem zaslaným na adresu lnfo@skolnizajezdy.cz

SOUHLASÍM / NESQUHLAiSÍM -(nehodící se škrtněte)

Podpis ai^tko zákazníka ...y..................................■..................

Podpis a razítko pořadatele

Jméno a přijí^ní osoby oprávněné jednat za zákazníka 

V ..............

Jméno a přímení osoby oprávněné jednat za pořadatele
V...h'fUr...................
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