Závazná přihláška na školní zájezd
ZÁKAZNÍK - OBJEDNAVATEL

FTL- First Transport Lines, a.s.

Název adresa školy, organizace, IČ:

Letecká 8, 796 23 Prostějov IČO 46345850 DIČ CZ46345850
Pojištění na záruku pro případ úpadku cestovní kanceláře u Generali
Pojišťovny a.s. č. pojistky 1710600066

Bank. spojení: KB Brno-město účet 55103621/0100
jako provozovatel cestovní kanceláře s provozovnou na adrese :

CK FTL nám. T.G.Masaryka 12 796 01 Prostějov
Tel: 582 344 746 e-mail : ckftl@ftl.cz www.ftl.cz

Gymnázium Jiřího Wolkera
Kollárova 2602/3
796 01 Prostějov
IČ: 479 222 06

Zájezd pořádá v rámci výuky výše uvedená škola a zájezd je s pedagogickým doprovodem. Podle zákona číslo 159/199
Sb. zájezd organizačně zajišťuje CK FTL Prostějov. Informace o programu zájezdu získávají žáci ve škole od
pedagogů.

VYMEZENÍ ZÁJEZDU A ROZSAHU SLUŽEB : doprava zájezdovým autobusem, komplexní
pojištění do zahraničí včetně storna zájezdu, ubytování 4 noci hotelu, 4x polopenze, pedagogický
doprovod
1.6.-5.6.2020
Zájezd
Rakousko, Maďarsko
Termín
Program zájezdu obdrží
4x polopenze
Pětidenní
Stravování
studenti ve škole
4x hotel Orange Wings
zájezd
Ubytování
Pojištění
Číslo smlouvy
CENA ZÁJEZDU
Cena zájezdu
V ceně zájezdu

komplexní Kolumbus v ceně
ZC 1624

Doprava
Nástupní místo

Zájezdový autobus
Prostějov, GJW

6800,- Kč, úhrada v hotovosti ve škole
doprava, komplexní pojištění, polopenze: snídaně bufet, večeře
dvouchodové menu, pedagogický doprovod

ÚČASTNÍK ŠKOLNÍHO ZÁJEZDU
Jméno, příjmení

Bydliště

Datum narození

PROHLÁŠENÍ rodičů nezletilého žáka,studenta:
Já, níže podepsaný/á: ……………………………………datum narození…………..…………………….
Trvalé bydliště : ……………………………………………………………………………………………..
jakožto zákonný zástupce výše jmenovaného žáka/studenta souhlasím s jeho účastí na tomto zájezdu a prohlašuji,
že jsem se seznámil se všeobecnými podmínkami a se stornopodmínkami pro tento školní zájezd, a že s nimi
souhlasím.Všeobecné podmínky s výjimkou storno podmínek platných pro školní zájezd jsou uveřejněny na
www.ckftl. Stornopodmínky pro tento školní zájezd jsou tyto: přihláška je závazná, storno poplatek je 100
%, neuplatňuje, se pokud si žák/student najde za sebe náhradu. Pokud dojde k onemocnění, je žák/student
chráněn komplexním pojištěním Kolumbus, kdy na základě lékařského potvrzení pojišťovna
Kooperativa vrátí 80 % ze zaplacené částky.

……………………………………………………………….

Podpis

rodiče žáka/studenta
nebo podpis plnoletého účastníka zájezdu

………………………….

Datum

