LETECKÝ ZÁJEZD DO ŠPANĚLSKA
Závazná přihláška studenta na školní zájezd
Souhlas rodičů se zařazením studenta na zahraniční zájezd

Jméno a příjmení účastníka zájezdu: _________________________________________________
Datum narození účastníka: ________________________Věk v době konání zájezdu: ________
Email účastníka zájezdu:_________________________________________________________
Tel. číslo účastníka zájezdu:_______________________________________________________
Jméno zákonného zástupce:_________________________________________________________
Kontakt zákonného zástupce:
email:_____________________________________________________________________________
telefon:____________________________________________________________________________
Zde uveďte, zda student trpí nějakou alergií či nemocí: ________________________________

Základní informace:
● Termín 14. 9. – 21. 9. 2019
● Ve spolupráci s CK LUDOR www.ludor.cz/
● Letecky z Prahy do Barcelony
● Ubytování v Hotelu MIAMI *** nebo Hotel Checking Garbí***
● Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, leteckou dopravu, transfery z letiště do hotelu a zpět
● Ubytování v 4-lůžkovém (13.000,-), 3-lůžkovém (13.200,-), nebo 2-lůžkovém pokoji (13.500,-)
● Kapesné: 60 euro na výlety po Španělsku + kapesné dle potřeby
● Fakultativní výlety: návštěva Barcelony (park Güell, Aquarium, La Rambla), večerní
návštěva Barcelony (centrum a zpívající fontána), návštěva okolních španělských měst
● Doklad o zaplacení cestovní pojištění (popř. pojistná smlouva) musí být předložen před
odjezdem

Zavazuji se uhradit zájezd:
● Přihláška se podává do pátku 15. 3. 2019 se zálohou 3 000,● Doplatek 10.000,- musí být uhrazen do 15. 6. 2019 na účet školy (závisí na typu pokoje)
Číslo účtu školy 1220160369 / 0800, variabilní symbol: evidenční číslo žáka, do
poznámky pro příjemce napište jméno a příjmení studenta a třídu.
Zákazník tímto potvrzuje, že mu byl předán příslušný katalog CK Ludor (příp. dodatečná nabídka) včetně Všeobecných podmínek.
Zároveň potvrzuje i jménem výše uvedených osob, že byl seznámen s pojistnými podmínkami cestovního pojištění a Všeobecnými
podmínkami. Zákazník svým podpisem cestovní smlouvy (závazné přihlášky) potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem a je
zodpovědný za správnost jím uvedených údajů. Zákazník souhlasí i jménem dalších osob s použitím jeho osobních údajů v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb. pro potřeby CK Ludor a to výhradně za účelem nabízení služeb cestovního ruchu .

V________________

Dne______________

Podpis zákonného zástupce __________________ Podpis účastníka zájezdu __________________

