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kterou niže uvedeného dne, měsíce a rQku uzavírají
jako pořadatel
CK ŠKOLNÍ ZÁJEZDY, S. r. O.
se sídlem Srbská 3077/53a, 612 CO Brno
IČ 05594766
a
jako zákazník
Název Škoiyw Střední škola André Citroéna Boskovice, příspěvková organizace
Adresa škoty - ulice. Náměstí 9. května 2153/2a
PSČ: (3BŠj JI

IČ: JIQQ5B324

Telefon. 516 426 273

Fax'

, město. Boskovice
DIČ. CZ00056324
E-mai1· palan@skokíac.cz

Kontaktní osob,.

Počet účastníků:[

45

·

z toho počet žáků, studentů. 42

·

pedagogický dozor - jmenovitě.

věkové rozmezí. 15 - 20

Číslo zájezdu: 1905001 (v případě vkladu/přévodu na účet uved'te jako speciňcký symbol)
Číslo a název programu: 19072 ,,NejrychlejšĹ italská auta"
Termín zájezdu: 02. — 05. 04. 2019
Druh dopravy: autobusem (bufet, TV, DVD, WC)
Druh ubytování: lx ubytování v hostelu/hotelu (vIcelůžkové pokoje)
Cena zájezdu: KČ 3 49O,-/os.
Sena zájezdu bude uhrazena ve dvou zálohových splátkách:
,gaňový dqklad bude vystav,en do 15ti dní od uskubečněnÍ zdanitelného pjněnúj. dne návratu)
Ĺ platba

i KČ 2 OOQ,- los.

i

)

l platba
l

l'"

"

"

' '""""""

spfatnost do 01. 1L 2018

--KČ 1 490,-/ os. Ĺl splatnost do 01. 03. 2019
l
_

i

i vystavit fakturu - *ANO l -NE:
Č' vystavit fakturu - *ANO l NEl
*nehodicí se Škrtněte

V ceně zájezdu nejsou zahrnuty tyto poplatky a další sluŽby:
" vstupné do památek a jízdné místní dopravou

,

!

Zákazník prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámit se všeobecnými podmínkami účasti na
autobusových a leteckých zájezdech pořádaných ck Školní zájezdý, s.r.o., souhlasí s nimi a v plném mzsahu 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 prQ 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 pojištěni je zahrnuto v
ceně zájezdu. Doklad o pojištěni pořadabel zákazníkovi předá při uzavření smlouvy.
Pořadatel po dobu realizace zájezdu nevýkonává pedagogický dozor a nenese zodpovědnost za účastníky zájezdu.
Přílohy:

l.
2.
3.
4.
5.
6.

VŠeobecné podmĹnky účasti na autobusových a leteckých zájezdech CK Školní zájezdy, s.r.o.
předepsaný formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb.
Katabgový list zájezdu č. 19072 + orientaČní ceník vstupného do památek (vstupy nejsou v ceně zájezdu)
Formulář Seznam účastníků (vyplní zákazník)
Pokyny k odjezdu (pořadatel zašle nejpozdgji 7 dní před odjezdem)
Doklad o pojištění proti úpadku

Pozn.: Zákazník vyplní formulář a potvrdí jej razítkem a podpisem odpovědné osoby. Tenw naskenuje a zašle zpět na e-mail
pořadatele, nebo jej ve dvojím vyhotovení zašle na adresu sídla pořadatele. Smlouva o újezdu potvrzená ze strany pořadatele bude
obratem odeslána zpět.
ochrana Qsobn/"ch Údail7 a sQumas s Mich zpHcmnlh7 (GQPR/:R*ud zákazmk poskytne vsouW/osti s bub smlouvou
µ?/adate// osubnl úda/é kc?nkréů7Eh úästmků záíézdu, uČŮ7Í tak na základě suuh/asu t&hto N7%ch osub ä jéjIdl zákonných
zástupců tak. aby společnost Školní zákzdy, s.r.o. tyto osobní údmé zpracovávah vmu/adu spňš/ušným/ aktuá/ně p/am)ňni a
úč/hnými prámúni pŇdp/$y Česke" 1Epub/iky a Evmpské umě BhZší /mbn'nace ¢ýkai/á' se zpmcom'ni" osobnŕh údalů a pta"miŕh
pré\dp/šá, na jějŕhžzák/adě jí? zpracován/"pro%děno, jsou dostupné na stránkách www,sku/n/zazezdv.c" nebo je společnost Ško/n/
záiézdy, s. r.o. subjéktu úcMů na wz"ádán/"wsune.
Sbuh/a,S se zpracuvámm aSobnlth údajů: Udě/u/j' tňnto souhlas ke zpracován/mých Yýšé uvedených osobmbh údaiů sptávcem
sW/&/]oď/"Ško/n/"zá/ézdv, s.r.o. s tŕn, že osubni úda/e bucíbu zpracovávány vsuu/adu spňš/ušným/ aktuálně platnými a úáhn}áni
prámlmi pŇdp/šy České Eepub/iky a Evropské unié poskytnuté údajé budou zpracovány fOVňěŽ za účelem zas/7án/" aktuá/n/bh
nab/uek. abchodnŕh sdě/en/a kontaktu se sN/&nog"Ško/n/"zá/&dy, s. r. o. Tento suuh/asjÉ? dobrum/ný a lze ho kdyko/iv odvolat.
BhŽší thformace týkaj/á" se zpracování osobntCh údaiÔ a pMvntth predp/šů, na jejichž zák/adě jé zpmcouání pruváděno, ]šuu
dostupné na sttánkách L"jkvw.sko/niza/ezdY.cz nebo jé sm/ďnostŠko/n/"zá7ézdy, s. r.o. subiektu ů&/ů na poual7íposkytne.
~~áM l NESOUHLASÍM (nehodící se škrtněte)
Sbuh/as s porhuvánňn fo¢QqraAĹ"a vEaeozáznanů: Souh/asňň s µ7ňžovánlm fmgranía Wdeozáznamá během záiezdu a s
použ'tňn těChto /btagraňla v/dmzáZnamů v /ámci prcjpagačnľčh matertá/ů cEstuvn/"kance/áre, a to ják v hmotné pudobě, tak na
wehµých stránkách. Tento suuh/as dávám na dobu neuľů"tuu. Wäen!"%uh/asu se vztahujě i na osuby, za které ä" ve príjsp&h
kterých sm/ouw o záiea1u uzawřám, ä' na Ŕ?j/čh zákmmézástupce. Uza&n/m m/ouWprah/ašu/t zé jSem oprávněn/a souh/ay
za úcástn/ky udě/¢ a to aťužna z&bděsm/uvmho ä'j/hého zastoupení Beru na véaom/: že tento souhlas mohu jáči kterákoliv
osoha, za' kterou nebo ve pm:p&h ktetéjšem m/ouvu o záiEzdu uaMéVa, čl'jejÍ'záko/ľn/"záduw/; kdykoliv odvolat. Mb. zúž¢
a to zas/ánňn infomace o MvDkín/scjuh/asu cesttvn/kance/áň bud'na adresu společnosti' Ško/n/"zá/ady, s.r.o. nebo e-mat1em
zadaným na adresu /nfo@sko/n/»/'my.u
mmmém l NESOUHLASÍM (nehodící se Škrtněte)
And!ré Citroéga Bo$kov'ice,
.
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přísp:±V ,-OY
9. kvana 2a

í'

Školní zájezdy,
s.r,o,
lČ: 05594766,
DIČ. C,,,,,,,,,
cestovní kancelář
Srbská 3077/53a, 612 00 Brno

680 11 :;:k

i Podpis a razítko zákazníka
P

i

,

Podpis a razítko poRdatele

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zákazníka
v Boskovicích
: D,, 19.10.2018

'
j

!

C'

'

l

i

!

jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za pořadatele
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