
Londýn - královské město na Temži

20.5. - 25.5. 2023

Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ Domažlice, Komenského 17.

Zájemci o výukový pobyt odevzdají:

1/ závazné přihlášky co nejdříve Mgr. Petře Rybárové

2/ zaplatí zálohu ve výši 2 000,- Kč na účet ZŠ Komenského 17 v Domažlicích
nejpozději do 27.1. 2023

*při větším počtu zájemců než je kapacita zájezdu bude brán zřetel na pořadí poslané
zálohy a odevzdané přihlášky*

Číslo bank. účtu: 266075149/0300
Specifický symbol: 378032550

Poznámka: Příjmení, jméno, třída

Dle nařízení vlády UK je nutnou podmínkou platný český pas, a to i pro žáky jiných
národností ze zemí, které nejsou členy EU (např. Vietnamské, Ukrajinské, …)
Odevzdáním závazné přihlášky a zálohy 2000,- Kč se zákonný zástupce zavazuje do
začátku konání zájezdu splnit dané podmínky účasti svého dítěte. Číslo platného cestovního
pasu je třeba dodat nejpozději do konce dubna 2023 - cestovní pas musí být platný 6
měsíců po ukončení akce -  tedy do 25.11.2023)

Celková cena zájezdu: 11 900,-  Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, zpáteční přepravu trajektem/eurotunelem (v závislosti na

dostupnosti), cestovní pojištění včetně storna zájezdu ze zdravotních důvodů, pojištění CK proti

úpadku, vedoucího zájezdu, informační materiály, návštěva křižníku Belfast,

Cena nezahrnuje: fakultativní vstupy (přibližně za 60 GBP) - The Shard, London Eye, Tower of

London, Tower Bridge, St. Paul´s Cathedral, London Eye, projížďka lodí po Temži a jízdné MHD.

Doporučujeme si nakoupit libry již nyní, kdy je výhodnější kurz než v květnu. 60 GBP budeme vybírat

při odjezdu.

Celý zájezd bude provázet Mgr. Jiří Ježek z CK Poznání



ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

(odevzdat nejpozději do 27.1. 2023  - Mgr.Petra Rybárová)

na zahraniční výukový zájezd do Londýna v předpokládaném termínu od 20.5. do 25.5. 2023
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: ................................očkování ANO / NE.
Číslo účtu při případném vrácení peněz z důvodu nekonání zájezdu
………………………………………………………………………………………………..

Doplatek 9 900,- Kč musí být uhrazen nejpozději do 31.3. 2023 na účet školy, o čemž
budete včas informováni.

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.

Celková cena zájezdu: 11 900,- Kč

PROHLÁŠENÍ rodičů nebo zákonných zástupců nezletilého žáka

Já, níže podepsaný/á: ......................................................................................................
Trvalé bydliště : .................................................................................................................
jakožto zákonný zástupce výše jmenovaného žáka souhlasím s jeho účastí na tomto
zájezdu a zároveň prohlašuji, že jsem se seznámil se všeobecnými podmínkami cestovní
kanceláře včetně storno podmínek, s kterými tímto souhlasím.

V ........................................., dne................................                    ..........................................
podpis

Jsem si vědom(a) toho, že na zahraniční zájezd nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav
by mohl být tímto pobytem ohrožen, a žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky.
Upozorňuji na tyto zdravotní problémy svého dítěte, na které je třeba brát zvláštní zřetel
(např.astma, alergie, omezení při tělesných cvičeních, diabetes apod)
...............................................................................................................................

Před odjezdem do zahraničí je zákonný zástupce povinen zajistit žákovi:
1. platný cestovní pas potřebný pro výjezd do Spojeného království
2. případný seznam léků, které dítě pravidelně užívá + způsob užívání
3. prohlášení zákonných zástupců (toto prohlášení obdržíte později).

V ..................................,dne ................... ...............................................................
Podpis zákonných zástupců

http://www.zskom17.cz
Petra Rybárová
Máte ještě spousta času, je to až do března


