
 

PŘIHLÁŠKA 
NA STUDIJNÍ ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE 

Tato přihláška slouží pouze pro potřeby školy a rodičů 
a nenahrazuje Smlouvu o zájezdu s CK Školní zájezdy, s. r. o. 

 
 
 

Číslo zájezdu: bude upřesněno   Číslo a název programu: 20026 – Jižní Anglie – Land’s End a Cornwall   
 

Cena zájezdu*: 10 850,- Kč   

 

Termín pobytu: 19. 9. – 26. 9. 2020    Druh ubytování: v hotelu F1, v hostitelských rodinách 

 

Druh stravy: snídaně v hotelu, plná penze (oběd formou balíčku) v rodinách  Druh dopravy: autobus  

 

Osobní údaje (prosíme, pište tiskacím písmem): 
 

Jméno: 
 
 

Příjmení: Datum narození: 

Trvalé bydliště: 
 
 

PSČ: Kontakt na rodiče (telefon, e-mail): 

Číslo pasu/OP:: 
 
 

Platnost pasu/OP :: Rodné číslo: 

Státní příslušnost: 
 
 

Alergie: Zdravotní a dietetická omezení: 

 

Cena zájezdu bude uhrazena ve třech zálohových splátkách, č. účtu 187 333 41/ 0100. Do zprávy pro příjemce 

uveďte, prosím, jméno a třídu studenta.:  
 

1. platba 3 000 Kč    do 29. 2. 2020 

2. platba 4 850 Kč   do 29. 4. 2020 

3. platba 3 000 Kč do 19. 6. 2020 

 
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a že jsou mi známy Všeobecné podmínky na autobusových a 

leteckých zájezdech CK Školní zájezdy, s.r.o., cenové podmínky a informace o pojištění včetně rozsahu krytí 

pojistné události, souhlasím s nimi a v plném rozsahu je přijímám. CK Školní zájezdy, s.r.o. je pojištěna proti 

úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. Toto pojištění je zahrnuto v ceně zájezdu.  
 

Součástí cestovního pojištění účastníků je také pojištění storna ze zdravotních důvodů. Storno ze zdravotních důvodů musí být 

do CK nahlášeno písemně nebo emailem před odjezdem. 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 do CK. 

* 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. 

 

 

 

V .............................................. dne ..............................................  ................................................................................... 
Podpis účastníka (u nezletilých zákonného zástupce) 

 
 

 
 
 

 


