
Skotskem po stopách Harryho Pottera, Lochnesské příšery a 

tajemných hradů 
 

Určeno pro žáky 5. a 8. ročníků. Očkování nebo prodělání nemoci Covid 19 je výhodou. 

Neočkovaní žáci musí počítat s případným testováním před odjezdem z ČR (200,-) a ze 

Skotska (29 GBP). 

Celková cena zájezdu: 14 990 Kč 

Zájemci o tento výukový pobyt odevzdávají zálohu 2000,- Kč na účet školy 

266075149/0300 nejpozději do 17. června a přihlášky p.uč. H. Jindřichové (1.stupeň, 1. 

patro vpravo, třída 5.A).  

V případě nepřítomnosti do kanceláře školy paní K. Velkové (2. stupeň, přízemí). 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

na zahraniční výukový zájezd do Skotska v předpokládaném termínu  29.9. - 6. 10. 2022 

nebo 2. -9.10.2022. Datum závisí na dostupnosti nočního trajektu, na jehož potvrzení nyní 

čekáme. 

Veškeré informace budou vždy aktualizovány na stránkách školy (www.zskom17.cz) v 

záložce Aktuality, příp. Ze života školy – Zájezdy do Anglie. 

 

Závazně přihlašuji svého syna/svoji dceru: ................................................................ 

ze třídy: ................................ 

Je očkován(a) ANO / NE. Datum očkování: 

Prodělal nemoc Covid 19 ANO/NE. Datum prodělání: 

Jiné:  

 

Doplatek 12 990 Kč musí být uhrazen nejpozději do 9.9.2022 na účet školy, o čemž budete 

včas informováni na začátku školního roku 2022/23. 

Zatím, prosíme, zaplaťte pouze zálohu. 

 

Vámi zaplacené zálohy budou ihned převedeny na účet CK na úhradu rezervace trajektů , 

ubytování v hotelu a pojištění.  

Odevzdáním přihlášky a zaplacením zálohy potvrzujete závaznou účast svého dítěte.  

 

Před odjezdem do zahraničí je zákonný zástupce povinen zajistit žákovi cestovní pas. 

 

Všeobecné podmínky s výjimkou storno podmínek platných pro školní zájezd jsou 

uveřejněny na www.poznani.cz. 

- ve výši 30 % z celkové ceny zájezdu ... do 45 dnů před odjezdem 

- ve výši 40 % z celkové ceny zájezdu ...45 – 30 dnů před odjezdem 

- ve výši 50 % z celkové ceny zájezdu ...29 – 15 dnů před odjezdem 

- ve výši 80 % z celkové ceny zájezdu ...14-7 dnů před odjezdem 

- ve výši 100% z celkové ceny zájezdu ...méně než 7 dnů před odjezdem. 

Pokud zákazník za sebe najde náhradníka, neplatí žádné storno poplatky. 

 


