
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 31/10/2019. Počet míst je omezen, 
pojede ten, kdo odevzdá přihlášku dříve! Doporučujeme, abyste si udělali kopii této přihlášky, než ji 
odevzdáte ve škole. 

Prohlášení účastníka / Závazná přihláška studenta na školní výlet 
Adventní Linec, Pöstlingberg a muzeum budoucnosti Ars Electronica, 

cena 990 Kč, v termínu 10. 12. 2019 (úterý) 
 
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/telefon):____________________________________________________________________ 

Zákazník (zákonný zástupce dítěte/studenta) svým podpisem prohlašuje, že byl seznámen s programem 
zájezdu a bez výhrad souhlasí se Všeobecnými podmínkami cestovní kanceláře a poučením od GDPR 
https://www.ckvyukajinak.eu/dokumenty/gdpr/ , 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 
(občanský průkaz nebo pas, popřípadě další doklady – týká se cizinců s povolením pobytu). Zákazník potvrzuje, 
že obdržel a bere na vědomí:  

1) Stornopodmínky, viz info níže a také Všeobecné podmínky cestovní kanceláře (jednodenní výlety 
do zahraničí), více zde: https://www.ckvyukajinak.eu/dokumenty/vseobecne-podminky/ 

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 (dopravci apod.). 

Storno zájezdu činí: 
Zrušení 30 a více dnů před konáním zájezdu…………………………10% z celkové ceny zájezdu 
Zrušení 29 – 15 dnů před konáním zájezdu………………..……………..50% z ceny zájezdu 
Zrušení 14 a méně dnů před konáním zájezdu…………………………………100% z 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 VŽDY PÍSEMNĚ na info@ckvyukajinak.eu NEBO NA tel. číslo 
777 010 624 do 48 hod. před odjezdem. Náhradník se může dostavit také až k odjezdu na zájezd bez 
předchozího nahlášení cestovní kanceláři, avšak cestovní kancelář již náhradníkovi nezajistí pojištění. 
Náhradník se musí prokázat platným cestovním pojištěním na léčebné výlohy do zahraničí. V případě, že se 
náhradník neprokáže pojištěním u odjezdu průvodci, CK náhradníka nemusí na zájezd akceptovat. V takovém 

https://www.ckvyukajinak.eu/dokumenty/gdpr/
https://www.ckvyukajinak.eu/dokumenty/vseobecne-podminky/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.ckvyukajinak.eu%2Fdokumenty%2Fvseobecne-podminky%2F
mailto:info@vyukajinak.eu


případě náhradníkovi nevzniká nárok na vrácení jakékoliv částky, stejně tak ani klientovi, který byl na zájezd 
přihlášen původně. 
 

 
2) Cena zájezdu a způsob úhrady 

Cena zájezdu činí 990 Kč + 4 EUR (POVINNÉ VSTUPNÉ MUZEUM ARS. ELECTRONICA CENTRE), 
NEPOVINNÉ max. 7-8 EUR – jízda el. vláčkem (historickou tramvají na Pöstlingberg) – můžete se 
rozhodnout na místě. 
 

Zájezd uhraďte do 31. 10. 2019 – hradí se škole/pedagogovi . 
 

 
 

3) Informace o zdravotním pojištění  
Součástí všech jednodenních zájezdů do zahraničí je pojištění od ERV Evropské pojišťovny,   
KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ.  

 
 
 

 

 

4) Kopii dokladu, že CK je pojištěna pro případ 
úpadku dle zákona – ke stažení na 

https://www.ckvyukajinak.eu/dokumenty/poji

steni-ck/  

5) Ujistěte se, prosím, že účastník zájezdu má 
platný cestovní doklad (cestovní pas nebo 
občanský průkaz s platností min. po dobu pobytu 
za hranicemi ČR). Každý s sebou musí mít platný 
cestovní doklad. Cizinci s sebou musejí mít pas a 
doklad opravňující k trvalému pobytu v ČR (OBA 
DOKLADY).  

 

 

 

Pokyny posílá ck 10 dnů před odjezdem na zájezd škole. 

 

 

V  DNE   

PODPIS 
ÚČASTNÍKA/ 
ZÁKONNÉHO 
ZÁSTUPCE  
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