
IČO: 26787016
pořadatel:

Korespondence je vedena s objednatelem (není-li uve den, pak s 1.osobou)!

Komplexní pojištění včetně storna:*** Tarif: Termín pojišt ění: DNŮ: Kč/den:
UNIQA:   ANO / NE K5SN+P K7S+ /P K7S+

CK TURISTA s.r.o.
cestovní kancelář

SMLOUVA O ZÁJEZDU (SoZ) - P ŘÍHLÁŠKA

Cena zájezdu v K č:

Nástupní místo:

E-mail:

Ulice, č.p., Město, PSČ:

Datum nar.: DD.MM.RRRR

Příplatek:

Pojišt ění celkem v K č

4. CELKEM:

Nástupní místo: Cena zájezdu v K č:

Ulice, č.p., Město, PSČ: 3. CELKEM:

E-mail:

2. CELKEM:

Podpis zákazníka - objednavatele pracovník CK TURISTA

Nástupní místo:

Sleva:

Ulice, č.p., Město, PSČ:

Ulice, č.p., Město, PSČ:

Nástupní místo:

Sleva:

Datum nar.: DD.MM.RRRR

Cena zájezdu v K č:

Kč

…………………………. Dne: ……………………………

Prohlášení zákazníka: Tato smlouva se mým zasláním do CK stává závaznou, k uzavření SoZ dojde potvrzením ze strany CK.  Zákazník prohlašuje, že: a) mu byly zaslány VOP, které 
tvoří nedílnou součást smlouvy, že s těmito podmínkami seznámil sebe i ostatní cestující a že s nimi všichni zákazníci souhlasí, b) mu byly předány informace s podrobným vymezením 
zájezdu, c) mu byl předán doklad o pojištění CK proti úpadku, d) mu byl předán příslušný formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů, e) mu 
byly poskytnuty obecné údaje o zdravotních požadavcích státu určení, f) mu byl předán kontakt na místního zástupce pořadatele, g) se seznámil s podmínkami cestovního pojištění, h) 
je oprávněn SoZ uzavřít, a to i ve prospěch třetích osob, odpovídá za splnění povinností ze smlouvy on, včetně včasné úhrady ceny zájezdu a předání potřebných informací. Pokud 
zákazník uzavírá SoZ ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jejím souhlasem, a dále že souhlasí s účastí nezletilého na 
všech částech zájezdu, i) odpovídá za smluvní závazky zákazníků uvedených na této SoZ, j) byl informován o zpracování osobních údajů svých a všech zákazníků uvedených na této 
SoZ v databázi pořadatele za účelem plnění této smlouvy, k) souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely pořadatele, tj. pro zasílání nabídek zájezdů, 
aktualit a novinek z nabídky služeb pořadatele. Uzavřením této Smlouvy souhlasím, a to i za osoby, za které či ve prospěch kterých smlouvu uzavírám, či na jejich zákonné zástupce, s 
pořizováním fotografií a videozáznamů během zájezdu a s jejich použitím v rámci propagačních materiálů cestovní kanceláře. Beru na vědomí, že tento souhlas mohu já či kterákoliv 
osoba, za kterou nebo ve prospěch které jsem tuto smlouvu uzavřel/a, či její zákonní zástupci, kdykoliv odvolat, a to zasláním informace o odvolání souhlasu cestovní kanceláři na 
adresu janikova@ckturista.cz.  Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami. Právo zákazníka na postoupení smlouvy - viz. 
VOP // Má-li zájezd vadu, je zákazník povinen ji vytknout CK bez zbytečného odkladu, ideálně na místě samém – viz. VOP // Pro realizaci autobusového zájezdu je potřeba minimálního 
počtu 30 zákazníků. 

Dne:

2. DOPLATEK K Č

4. Jméno, p říjmení, titul:

Telefon:

E-mail:

Pokoj/ubyt.:

Kč

Pojišt ění celkem v K č

Kč

E-mail: Sleva:

Kč

Kč

3. Jméno, p říjmení, titul:

Telefon:

Pojišt ění celkem v K č

CENA v K čPokoj/ubyt.:

Příplatek:

2. Jméno, p říjmení, titul:

Telefon: Příplatek:

Pokoj/ubyt.: CENA v K č

Cena zájezdu v K č:

Sleva: Kč

Příplatek:

CENA v K č

Pojišt ění celkem v K č

Pokoj/ubyt.:

Telefon:

Datum nar.: DD.MM.RRRR
1. Jméno, p říjmení, titul:

Kč

Dále v cen ě:

U Soudu 6199/21, Ostrava-Poruba, PSČ: 70800

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, č.ú.:  372 748 7001 / 5500

K SoZ jsou p řipojeny Všeobecné obchodní 
podmínky, D ůležité informace, Reklama ční řád 
a katalog a to jako její nedílná sou část.

tel.: +420 724 772 080
www.ckturista.cz
e-mail: ckturista@ckturista.cz

NÁZEV: TERMÍN: Strava:

Kategorie ubytování:

KATALOGOVÉ ČÍSLO č.sml. = VARIABILNÍ SYMBOL

Doprava:

V souladu se zněním zákona č.159/1999 Sb. je 
CK TURISTA s.r.o. pojištěna proti úpadku.

Datum nar.: DD.MM.RRRR

Kč

CENA v K č

*** ANO = pojišt ěná osoba stvrzuje, že jí byly poskytnuty informace k pojišt ění (příloha Pojišt ění) a že se seznámila s podmínkami pojišt ění, a to zejména s pojistnými 
částkami a s p řípadnými spoluú častmi pojišt ěného, informa čním listem pojišt ění a zvýrazn ěným textem pojistných podmínek.

1. CELKEM:

OBJEDNATEL  uzavírá SoZ za sebe a ve prospěch osob na této SoZ, které jej k tomu zmocili:

 + 1. ZÁLOHA K č:

 + pojišt ění Kč:

St. příslušnost:

*** NE = nepožaduji pojišt ění a prohlašuji, že na dobu trvání zájezdu budu mít  uzavřeno účinné pojišt ění léčebných výloh v zahrani čí a že veškerá rizika s tím spojená beru 
na sebe.

St. příslušnost:

St. příslušnost:

St. příslušnost:

splatnost doplateku je 35 dn ů před odjezdem

Další informace CK:

Poznámky / požadavky zákazníka: 
nezávazné, nemají charakter 
smluvního ujednání a CK k nim 
přihlédne v rámci možností:

 = Uhrada v K č při přihlášení :

CELKEM K č:


