
 
Srbská 3077/53a, 612 00 Brno                      
IČ: 05594766, DIČ: CZ05594766 
mobil: 721 216 239 (hot line) 
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SMLOUVA O ZÁJEZDU 
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají 

 
jako pořadatel  
ŠKOLNÍ ZÁJEZDY, s.r.o., IČ 05594766 
se sídlem Srbská 3077/53a, 612 00 Brno 
 
a  
 
jako zákazník  
 
Osobní údaje (prosíme, pište tiskacím písmem): 
Jméno : 
 
 

Příjmení: Datum narození: 

Trvalé bydliště: 
 
 

PSČ: Telefon, e-mail: 

Číslo pasu/OP (nepovinný údaj): 
 
 

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

Škola/zaměstnavatel: 
 
 

Státní příslušnost: Chci bydlet společně s: (nepovinný údaj) 

Kontaktní adresa (je-li rozdílná od trvalé): 
 
 

PSČ: Alergie, zdravotní a dietetická omezení: 

Zastoupen zákonným/i zástupcem/zástupci (v případě nezletilého zákazníka) 

Jméno: 
 
 

Příjmení: Datum narození: 

Trvalé bydliště: 
 
 

PSČ: Telefon, e-mail: 

Jméno: 
 
 

Příjmení: Datum narození: 

Trvalé bydliště: 
 
 

PSČ: Telefon, e-mail: 

 

Číslo zájezdu: 1904011     
 

Číslo a název programu: 20048 Křižovatka Evropy – za poznáním s vůní Vánoc 
 

Cena zájezdu: 3 250 Kč 
 

Termín pobytu:  11. 12. – 14. 12. 2019  
 

Druh ubytování: 1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje, TV a umyvadlo na pokoji, soc. zařízení 
na etáži) 
 

Druh stravy: snídaně 
 

Druh dopravy: autobus 
 

Cena zájezdu bude uhrazena ve třech zálohových platbách: 

 (daňový doklad bude vystaven do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ode dne návratu) 

1. platba (záloha) 1 750 Kč         do 8. 11. 2019 individuální platby 

2. platba (záloha) 1 500 Kč   do 22. 11. 2019 individuální platby  

 

V ceně zájezdu není zahrnuto vstupné do památek a místní jízdné (viz orientační ceník vstupného) 
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Zákazník/zákonný zástupce prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil se Všeobecnými podmínkami účasti na 
autobusových a leteckých zahraničních zájezdech pořádaných CK Školní zájezdy, s.r.o., 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. Zákazník dále svým podpisem potvrzuje, že mu byl předán předepsaný formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb.  
 
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 předal při uzavření smlouvy. 
 
Zákazník případně zákonný zástupce bere na vědomí, že pořadatel po dobu realizace zájezdu nevykonává pedagogický dozor a 
nenese zodpovědnost za účastníky zájezdu. 
 
Zákazník, případně zákonný zástupce/zástupci svým podpisem berou výslovně na vědomí, že pořadatel odpovídá za škodu 
vzniklou druhé smluvní straně pouze v zákonném rozsahu pořadatele zájezdu ve smyslu ust. § 2521 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb. občanského zákoníku, případně dle obecně závazných právních předpisů. 

 

Přílohy: 
1. Všeobecné podmínky účasti na autobusových a leteckých zájezdech CK Školní zájezdy, s.r.o.  

2. Předepsaný formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb. 

3. Katalogový list zájezdu č. 20048 + orientační ceník vstupného do památek (vstupy nejsou v ceně zájezdu) 

4. Všeobecné pojistné podmínky ČSOB Pojišťovny a.s. pro cestovní pojištění při pobytu v cizině  

5. Pokyny k odjezdu (pořadatel zašle nejpozději 7 dní před odjezdem) 

6. Doklad o pojištění proti úpadku 

 
Způsob uzavření smlouvy: Zákazník (případně zákonný zástupce je-li zákazníkem osoba mladší 18 let) vyplní formulář a potvrdí 
svým podpisem. Tento naskenuje a zašle 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 zákazníkovi.  
 
Zákazník, případně zákonný zástupce bere na vědomí, že 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. 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů: Uděluji tímto souhlas ke zpracování mých výše uvedených osobních údajů 
správcem společností 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 
aktuálních nabídek, obchodních sdělení a kontaktu se společností 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.skolnizajezdy.cz nebo je společnost Školní zájezdy, s. r.o. subjektu údajů na 
požádání poskytne.  
 

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM (nehodící 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. Uzavřením smlouvy prohlašuji, že jsem oprávněn/a souhlasy za účastníky udělit, a to ať už na základě 
smluvního či jiného zastoupení. Beru na vědomí, že tento souhlas mohu 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 
info@skolnizajezdy.cz 

 

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM (nehodící se škrtněte) 

 
 
 
 
 

 
...................................................................... 
Podpis zákazníka/zákonného zástupce 

 
V .................................................................... 
 
Dne ................................................................ 

 
...................................................................... 
Podpis a razítko CK 

 
V .................................................................... 
 
Dne ................................................................ 

 

http://www.skolnizajezdy.cz/

