
Závazná přihláška na školní zájezd 
Zájezd pořádá v rámci výuky Základní škola Komenského 17, Domažlice. Podle zákona číslo 159/199 Sb. zájezd 
organizačně zajišťuje CK Poznání – Jiří Erben, průvodce Mgr. Jiří Ježek. Žáci mají jedinečnou příležitost poznat 
reálie a kulturu této země. 

K zaplacení výše uvedené částky budete včas vyzváni (výzva v ŽK žáka), DŘÍVE, prosíme, 
NEPLATIT! 

Žáci budou také včas vyzváni k zaplacení doplatku za smluvené vstupy (výzva v ŽK).  

PROHLÁŠENÍ rodičů nebo zákonných zástupců nezletilého žáka 

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 cestovní kanceláře včetně storno podmínek, a že 
s nimi souhlasím.Všeobecné podmínky  s výjimkou storno podmínek platných pro školní zájezd  jsou uveřejněny                
na www.poznání.cz. V případě, že žák svou účast odhlásí, uhradí poměrnou část ceny dle podmínek Odstupného          
(v závislosti na počtu dní před odjezdem činí výše odstupného 10 – 100%). V případě oprávněného důvodu             
(zejm. oprávněné zdravotní důvody) má žák nárok na vrácení 80 % odstupného od pojišťovny. Příklad: žák zruší 
účast 8 dní před odjezdem ze zdravotních důvodů, výše odstupného činí 80 %. Pokud zákazník za sebe najde 
náhradníka, neplatí žádné stornopoplatky. 

Odevzdáním přihlášky potvrzujete svoji závaznou účast.  

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

        Podpis zákonného zástupce žáka          Datum 
          nebo podpis plnoletého účastníka zájezdu 

Závaznou přihlášku přineste p. uč. Frčkové, kabinet jazyků č. 30, nejpozději do pondělí 26.11.2018.  

VYMEZENÍ ZÁJEZDU A ROZSAHU SLUŽEB 

Zájezd poznávací zájezd do 
Londýna

Termín 5. – 10. 5. 2019

Destinace Velká Británie, Londýn Stravování 3x hotelová polopenze, 3x 
obědový balíček, nápoje. 

Ubytování Hotel Ibis Barking 2*,           
3-lůžkové pokoje s vlastním 
soc. zařízením, bezplatnou 
WIFI a TV. 

Doprava komfortní klimatizovaný 
autobus 

Pojištění Cestovní pojištění včetně storna 
zájezdu ze zdravotních důvodů

Nástupní místo Domažlice

Poznámky V ceně zájezdu je zahrnuto pojištění 
CK proti úpadku

Částka Uhradit do 

Částka za osobu 8 600 Kč 20. 12. 2018

+ doplatek za vstupy bude upřesněno 
orientačně 90 - 100 GBP

jaro 2019

Příjmení, jméno žáka/studenta, 
třída

Bydliště Datum narození



Program zjednodušeně, může být ještě pozměněn:  

1. den – odjezd z Domažlic v odpoledních hodinách přes SRN, Belgii, Francii   
2. den – trajektem do Doveru, přejezd do Londýna, Greenwich Royal Park, Millennium Dome, Royal 
Naval College, Cutty Sark, Tower of London, Tower of Bridge, Globe, HMS Belfast, The Shard, …  
3. den – The Tube, City of Westminster, Wellington Arch, Buckingham Palace, Trafalgar Square, 
Downing Street, Houses of Parliament, Hyde Park, Kensington’s Palace, Royal Albert’s Hall  
4. den – Harry Potter Warner Bross Studios London 
5. den – Canary Wharf, Charing Cross, Covent Garden, Soho, Chinatown, Leicester Square, Piccadilly 
Circus, Oxford Street, London Eye, Big Ben, Westminster Palace, Tower Bridge, noční plavba lodí napříč 
osvětleným Londýnem.   
6. den – trajektem do Francie, cesta do ČR, příjezd do Domažlic kolem poledne.  

Platný pas
číslo pasu:          ___________________ 

platnost do:        ___________________ 

Pozn. _______________________________


Číslo zdravotního pojištění včetně zdravotní 
pojišťovny

Zdravotní omezení (alergie, astma, diabetes,…) 
- tyto informace jsou nezbytně důležité pro 

lékaře, který nás bude doprovázet po celou 
dobu zájezdu a vztahuje se na ně povinnost 
mlčenlivosti jak pro lékařský, tak pro 
pedagogický personál. 


