
LYŽAŘSKÝ a SNOWBOARDOVÝ KURZ   
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ 

 

Rakousko – Ski Amadé                                                                         09.01. – 13.01.2023 

Úhradu lyžařského kurzu můžete provést:  
 

● převodem na účet č. 51-9206370227/0100; variabilní symbol: 2301091, specifický symbol: prvních šest čísel RČ účastníka 

 UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE: prosím, do zprávy pro příjemce vždy zapisujte PŘÍJMENÍ a JMÉNO studenta!  

● v hotovosti; cestovní kancelář SALLY TOURS, Klavíkova 14, České Budějovice  
 

Cena: 9.600 Kč  
 

ZÁLOHA 5.000 Kč v hotovosti či převodem na účet cestovní kanceláře do 15.10.2022  
DOPLATEK  4.600 Kč v hotovosti či převodem na účet cestovní kanceláře do 09.12.2022 

 

Informace k lyžařskému kurzu Vám rádi sdělíme i na telefonním čísle 737 942 942. 

Chtěli bychom Vás požádat o vyplnění přiložené přihlášky a její doručení do školy do 30.09.2022.  
Základní cena pobytu zahrnuje komplexní cestovní pojištění ČSOB pojišťovny a.s..  

U nabízeného pojištění je možno rekreačně provozovat běžné rekreační sporty. Pojištěny jsou: zimní sporty na 
upravených a pro veřejnost otevřených sjezdových a běžeckých tratích, nikoliv však spojených se skoky nebo akrobacií. 
 

Pojištění léčebných výloh  do 5,000.000 Kč  
 

Pojištění úrazu  - trvalé následky  do    400.000 Kč 
 - smrt úrazem  do    200.000 Kč 
 - limit trvalých následků úrazu 10% 
 - denní odškodné 50 Kč 
 - limit denního odškodného 15 dní 
 - jednorázové odškodné za hospitalizaci 1.000 Kč 
 

Pojištění odpovědnosti za újmu  na zdraví / majetku do 5,000.000 Kč 
 

Pojištění cestovních zavazadel  1 pojistná událost do 15.000 Kč 
     

pojištění stornopoplatků  spoluúčast pojištěného 10% 

Odstoupení od smlouvy:  
Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoli před zahájením lyžařského kurzu bez udání důvodu. Smluvní vztah je 
zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné oznámení o odstoupení od smlouvy (storno) doručeno cestovní 
kanceláři. Stornopoplatky činí 
  15 % z celkové ceny zájezdu, pokud k odstoupení od smlouvy dojde víc než 60 dní před prvním dnem zájezdu 
  35 % z celkové ceny zájezdu, pokud k odstoupení od smlouvy dojde mezi 59. a 40. dnem před zahájením zájezdu 
  50 % z celkové ceny zájezdu, pokud k odstoupení od smlouvy dojde mezi 39. a 20. dnem před zahájením zájezdu 
  75 % z celkové ceny zájezdu, pokud k odstoupení od smlouvy dojde mezi 19. a 10. dnem před zahájením zájezdu 
  90 % z celkové ceny zájezdu, pokud k odstoupení od smlouvy dojde mezi   9. a   4. dnem před zahájením zájezdu 
100% z celkové ceny zájezdu, pokud k odstoupení od smlouvy dojde méně než 4 dny před zahájením zájezdu 
 

Pro stanovení výše stornopoplatků je rozhodující datum doručení písemného oznámení CK Sally Tours o odstoupení od smlouvy.  

 

Závazná přihláška na ZVK                                                       SALLY TOURS / KLIENT 
 
                                      Variabilní symbol: 2301091 
  Specifický symbol platby: …………………………….  
                                            Vyplněnou přihlášku vraťte do školy do: 30.09.2022 
 

SMLUVNÍ STRANY: 
cestovní kancelář  

Mgr. Luděk Salčák  IČO: 472 29 268  DIČ: CZ6810060400 
SALLY TOURS  Bank. spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 51-9206370227/0100 
Klavíkova 14  Tel.: 737 942 942 
370 04  České Budějovice  
 

  
 

TERMÍN: 09.01. – 13.01.2023                                                      AKCE: Rakousko – SkiAmadé 
 
 
 
 

KLIENT: 
jméno a příjmení 

 
datum narození 

 
Doprava 
autobus 

Komplexní pojištění vč. storna 
ano   

Adresa 

 
PSČ 
 

Ubytování 
***JOSEF, 
hotel for friends, Hüttau   
 
Stravování 
4x polopenze  

Druh skipasu 
Ski Amadé 
 
 
Počet dní 
4 

telefonní spojení                   e-mail  

   

 

Zákazník stvrzuje svým podpisem, že souhlasí s obsahem této smlouvy, se všeobecnými smluvními podmínkami a rovněž souhlasí, aby osobní údaje byly použity pro 
potřeby CK v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb.,  
 
 

 
 
 

 
 

V Českých Budějovicích dne ………………………..............................       podpis ......................................................... 


