Závazná přihláška na školní zájezd
FliCom Travel s.r.o.

ZÁKAZNÍK - OBJEDNAVATEL

Sídlo firmy a fakturační adresa: Křesomyslova 364/19, 140 00
Praha 4 – Nusle. IČ 24287393, DIČ CZ24287393. Společnost je
zapsána v OP u MS v Praze, oddíl C, vložka 193094.

Název adresa školy, organizace, IČ:
Základní škola Domažlice
Komenského 17, Domažlice, 34401
IČ: 48342301

www.skolnizajezdy.eu
Zájezd pořádá v rámci výuky výše uvedená škola. Zájezd organizačně zajišťuje FliCom Travel s.r.o. Tato společnost je pojištěna
proti úpadku dle zákona číslo 159/1999 Sb. U České podnikatelské pojišťovny. Kancelář: Nádražní 740/56, 150 00 Praha 5 –
Smíchov.

VYMEZENÍ ZÁJEZDU A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU
Země: Velká Británie
Termín zájezdu: 6.5 - 11.5.2018
Ubytování: 3x hotel**, vícelůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením

Destinace: Londýn
Doprava: autobusová
Stravování: 3x polopenze + svačinový
balíček

Nástupní místo: autobusové nádraží u školy objednavatele
Pojištění: v rozsahu pojistného produktu AXA KOMFORT
Poznámky: v ceně je zahrnuto pojištění CK proti úpadku
Částka
9 600 Kč

Uhradit do

Způsob úhrady
Na číslo účtu školy: 266075149/0300 ČSOB
Variabilní symbol: rodné číslo žáka bez lomítka
Zpráva příjemci: Jméno a příjmení žáka

11. 12. 2017

Částka 9600,- zahrnuje cenu zájezdu 8600,- (doprava, ubytování, stravování, pojištění) + zálohu na Harryho Pottera 1000,(pro velký zájem nutné zakoupit již v prosinci!, lístky není možné rezervovat bez okamžité platby)
Příjmení a jméno žáka

Třída

Bydliště (Ulice, č.p., obec, PSČ!)

Datum narození

Rodné číslo

PROHLÁŠENÍ rodičů nebo zákonných zástupců nezletilého žáka
Já, níže podepsaný/á ……………………………………………...……………………

datum narození………………………………………..

trvalé bydliště ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
jakožto zákonný zástupce výše jmenovaného žáka souhlasím s jeho účastí na tomto zájezdu a prohlašuji, že jsem se
seznámil se všeobecnými podmínkami cestovní kanceláře včetně storno podmínek, a že s nimi souhlasím.
Všeobecné podmínky jsou uveřejněny na www.skolnizajezdy.eu/obchodni-podminky/. Seznámil jsem se a
souhlasím také s Pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění společnosti AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o..
Storno podmínky pro tento školní zájezd jsou tyto:
- ve výši 50 % z celkové ceny zájezdu … do 45 dnů před odjezdem
- ve výši 100 % z celkové ceny zájezdu …méně než 44 dnů před odjezdem

……………………………………………………………….
Podpis zákonného zástupce žáka
nebo podpis plnoletého účastníka zájezdu

………………………….
Datum

Vyplněnou závaznou přihlášku odevzdejte p. uč. O. Holoubkové (kab. č.30) do 24.11.2017

