
Závazná přihláška – zájezd do Anglie 2018 

Jméno a příjmení:     

Třída:  

Závazně se přihlašuji na studijně-vzdělávací zájezd „Jižní Anglie – Land´s End a Cornwall po stopách 

krále Artuše“ v termínu 8. – 15. 9. 2018.  

Cena zájezdu 9 950,- Kč zahrnuje:  
 

 1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (třílůžkové pokoje) 

 4x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd 
formou balíčku) 

 dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet) 

 přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně Eurotunnel nebo trajekt) 

 dopravu studentů k místu srazu hostitelskou rodinou 

 komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno zájezdu  - pojištění storna zájezdu 
ze zdravotních důvodů do výše 80 % storno poplatků, úrazové pojištění, pojištění zavazadel) 

 pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb. 

 průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky a mapky 

 přistavení autobusu ke škole do jakékoliv vzdálenosti bezplatně  

 

Cena nezahrnuje:  

 vstupy do navštívených objektů a místní jízdné (viz program a ceník vstupů) 

 příplatek 150,- Kč/osoba/noc v případě požadavku na speciální dietu v hostitelských 

rodinách (bezlepková, diabetická, jiná speciální dieta, specifické potravinové alergie)  

Platební podmínky:  

 záloha ve výši 2000,- Kč splatná do 15. 3. 2018 

 doplatek ve výši 7 950,- Kč do 15. 6. 2018 

 platební údaje: 

Číslo účtu – ČSOB: 269564941/0300 

Variabilní symbol: rodné číslo studenta 

Specifický symbol: 1801088 

 

Pořadí účastníků zájezdu se určuje výhradně na základě doručení závazné přihlášky. 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s programem, cenou zájezdu a jeho podmínkami. 

Podpis studenta:     Podpis zákonného zástupce:  

Datum:  



Údaje potřebné k vyplnění hromadné přihlášky  
(prosíme o čitelné vyplnění) 

 

1. Jméno a příjmení: 

 

2. Rodné číslo:  

 

3. Věk v době konání zájezdu: 

 

4. Státní příslušnost: 

 

5. Bydliště, PSČ: 

 

6. E-mail na studenta: 

 

7. Telefonní kontakt na účastníka zájezdu: 

 

 

8. Telefonní kontakt na rodiče: 

 
 

9. Číslo pasu nebo číslo občanského průkazu: 

 
 

10. Alergie, diety, závažná onemocnění: 


