SMLOUVA O ZÁJEZDU
Všechny zájezdy pořádané CK Aleš Kučera jsou pojištěné ve smyslu zákonů.

Rezervační číslo:
Cestovní kancelář:

Variabilní symbol:*
CK Aleš Kučera
Lazy II/3228
760 01 Zlín

Prodejce:

IČ: 702 701 98
DIČ: CZ7007245542
info@ckkucera.cz, +420 777 212 175
Kontakty:
Raiffeisenbank, 9140097001/5500
Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Kontakty:
Číslo účtu:

ZÁKAZNÍCI:

Zákazník č.: 1 = pokyny (vouchery, letenky, pojištění) budou zasílány e-mailem !!! PROSÍME UVEĎTE E-MAIL !!!

Příjmení, jméno,titul:
Bydliště:
Datum nar. (nebo r.č.):
Základní cena/osoba:
Mobil (NUTNÉ !):
E-mail:
Zákazník č.1 uzavírá tuto smlouvu i ve prospěch následujících osob - spolucestujících:
zákazníci
2
3
4
5
6

příjmení, jméno, titul

adresa (je-li jiná):

datum nar.

cena zájezdu za osobu

Název ubytování:
Doprava:

Stát:

Místo:

zákazníci

termín dopravy (tam / zpět)

druh dopravy:

nástupní/příjezdové místo:

Ubytování:
zákazníci

termín ubytování (od - do)

počet nocí

typ ubytovací jednotky (uvádějte dle počtu zákazníků)

Strava:
zákazníci

způsob a rozsah

Speciální požadavky (např. bezlepková strava atd.)

Další služby, příplatky (+), slevy (-):
zákazníci

název příplatku / slevy

Odbavení na cestu poštou

Příplatek za smlouvu **

CELKEM K ÚHRADĚ:

1. záloha:

splatná do:

doplatek:

splatný do:

cena/os.

počet os.

100 Kč

zaplacena dne:
zaplacen dne:

* v případě, že není uvedený, použijte rezervační číslo.
** v případě, že požadujete zaslání Odbavení na cestu poštou, zapište do kolonky "počet os." 1
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cena

Prohlašuji, že jsem oprávněn/a udělit tento souhlas za sebe i za osoby, za které či ve prospěch kterých
je tato smlouva uzavírána. Uděluji souhlas za sebe i za osoby, za které či ve prospěch kterých je smlouva
o zájezdu uzavírána k pořizování fotografií a audiovizuálních záznamů v průběhu čerpání služeb uvedených
na této smlouvě, a jejich použití pro propagační účely (tištěný katalog, elektronický katalog, webové stránky,
sociální sítě apod.) CK Aleš Kučera. Souhlas uděluji na období 5 let. Kompletní informace o zpracování
osobních údajů, účelech a dobách zpracování a poučení o právech a možnosti odvolání či změně souhlasu
nalezente na: https://ckkucera.cz.
Souhlas se zpracováním osobních údajů - pro udělení souhlasu označte křížkem
Služby cestovního ruchu jsou poskytovány v rámci skupiny.
Služby cestovního ruchu jsou poskytovány v českém a slovenském jazyce (průvodce, delegát, řidiči autobusů)
a v angličtině a dalších jazycích užívaných v místě pobytu (personál hotelů, restaurací, fakultativních výletů).
Údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a požadovaných zdravotních dokladech
pro cestu a pobyt v cílové zemi jsou uvedeny na www.mzv.cz.
Zákazníci s cestovním dokladem vydaným mimo ČR jsou si povinni zajistit potřebné doklady pro cestu
do cílové destinace i všech tranzitních zemí.
Tato smlouva se podpisem zákazníka stává pro něj závaznou.
K uzavření smlouvy o zájezdu dojde v okamžiku podpisu oprávněnou osobou ze strany cestovní kanceláře.
Podpisem této smlouvy prohlašuji, že jsem byl seznámen s Předsmluvními informacemi, dále že souhlasím
s veškerými podmínkami uvedenými v této smlouvě a s Všeobecnými obchodními podmínkami cestovní
kanceláře, které jsem převzal(a) jako nedílnou součást této smlouvy a to za všechny osoby uvedené v této
smlouvě, které mne k podpisu této smlouvy zmocnily.
Dále prohlašuji, že jsem se na této smlouvě a na www.ckkucera.cz nebo tištěných informací o zájezdu
(případně v aktualizované nabídce zájezdu) seznámil(a) se všemi charaktristickými znaky o ubytovacím
místě, poloze, kategorii, stupni vybavenosti ubytování, rozsahem stravování, trase zájezdu, místech a časech
odjezdu a příjezdu, zastávek, jejich míst a trvání, jazykem poskytovaných služeb, vhodností služeb pro osoby
s omezenou schopností pohybu a obsahem ceny zájezdu.
Na základě zmocnění uděluji uvedený souhlas a uzavírám tuto smlouvu rovněž jménem všech
spolucestujících osob. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ustanoveními o stornopoplatcích, o palivových
příplatcích, ceně zájezdu a možnostech zvýšení ceny zájezdu.
ODBAVENÍ NA CESTU (pokyny, vouchery, pojištění) budou posílány na e-mail zákazníka, případně na vyžadání
poštou. Uskutečnění zájezdu je podmíněno dosažením určitého počtu zákazníků (v souladu s §2528 OZ).
Pořadatel je oprávněn zrušit zájezd pro nesplnění podmínky počtu zákazníků oznámením zákazníkovi dle
Všeobecních obchodních podmínek.
Minimální obsazenosti zájezdů jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách CK Aleš Kučera.
Tato smlouva o zájezdu slouží zároveň jako Potvrzení zájezdu (§2525 OZ) v okamžiku podpisu a razítka
ze strany pořadatele. Veškeré slevy a benefiny musí být uplatněny při podpisu Smlouvy.
Smlouva je závazná ze strany CK Aleš Kučera až podpisem pracovníkem CK Aleš Kučera.
Do tohoto dokumentu nevpisujte žádné přání a požadavky klientů, které jsou nabízeny formou příplatku.

…...............................................

….............................................

….............................................

datum

podpis pořadatel/prodejce

podpis zákazník
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