
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLNÍ ZÁJEZD 
SOUHLAS ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S ÚČASTÍ ŽÁKA NA ZÁJEZDU 

 
I. Účastník zájezdu 

Jméno účastníka zájezdu:   
Datum narození účastníka:  
Státní příslušnost:  
Tel. číslo na účastníka zájezdu:  
Jméno zákonného zástupce (není-li účastník plnoletý):  
Kontakt na zákonného zástupce - email:  
Kontakt na zákonného zástupce - telefon:  

 
II. Vymezení zájezdu 

Země: Itálie 
Oblast: Florencie – Řím – Vatikán - Verona 
Termín: 8. 5. – 13. 5. 2023 
Ubytování: hotel kategorie 3 hvězdy 
Stravování: snídaně 
Doprava: autokarová 
Nástupní místo: Pardubice 

 
III. Cena zájezdu 

Cena zájezdu: 7.990 Kč 

Termín přihlášky a úhrady 
ceny zájezdu: 

1. Závazná přihláška do 13. 2. 2023 
2. Záloha ve výši 2.500 Kč do 20. 2. 2023 
3. Doplatek ve výši 5.490 Kč do 30. 3. 2023 

 
Cena zájezdu je splatná na účet číslo 1220160369/0800, specifický symbol = 508, variabilní symbol = evidenční 
číslo žáka. 
 
Zájezd bude realizován při minimálním počtu 38 účastníků. V případě naplněnosti rozhoduje včasnější 
zaplacení částky. 

Já, níže podepsaný ………………………………………...., bytem ……………………………………………………..………….., 
jako zákonný zástupce účastníka zájezdu uvedeného v čl. I této přihlášky souhlasím s účastí výše uvedeného 
účastníka na tematickém zájezdu a tímto: 

- zmocňuji Střední školu cestovního ruchu a grafického designu s.r.o., se sídlem U Josefa 118, 530 09 
Pardubice, IČO 25265741, aby za mě podepsala smlouvu o zájezdu s cestovní agenturou Ing. Klára Hloupá 
(Klaratours) se sídlem Ke Dračkám 947, Praha - Zbraslav, 156 00, IČO: 76198251 (pořadatel Ing.Alena Čížková, 
cestovní kancelář SKI-BIKE, Chelčického 677, 252 63  Roztoky, IČ 64933148, DIČ CZ5851031142), jejímž 
předmětem je zájezd specifikovaný v čl. II. této přihlášky, 
 



- prohlašuji, že jsem byl seznámen s programem zájezdu, s dopravou, ubytováním a stravováním a souhlasím 
se všeobecnými podmínkami cestovní kanceláře, jakož i rozsahem pojištění, které je součástí zájezdu, 
 
- prohlašuji, že jsem obdržel všechny potřebné informace nebo informační materiály vztahující se k 
uvedenému zájezdu, zejména program zájezdu a všeobecné podmínky cestovní kanceláře,  
 
- beru na vědomí, že součástí smlouvy o zájezdu jsou následující storno podmínky: 
 
- více než 60 dnů před stanoveným odjezdem .................. 2 500 Kč  
- 59-30 dnů před odjezdem..............................50 % z ceny zájezdu  
- 29-15 dnů před odjezdem..............................60 % z ceny zájezdu  
- 14-6 dnů před odjezdem ...............................80 % z ceny zájezdu  
- 5 a méně dnů před odjezdem......................100 % z ceny zájezdu 
 
- uděluji cestovní kanceláři souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se všeobecnými podmínkami 
cestovní kanceláře. 
 
 
V …………………………….., dne ……………………………   Podpis: ……………………………………………………….. 
 
Cestovní pojištění CPP 

 


