Závazná přihláška na školní zájezd
Zájezd pořádá v rámci výuky Základní škola Staňkov, Komenského 196, 345 61 Staňkov. Podle zákona
číslo 159/199 Sb. zájezd organizačně zajišťuje CK Poznání – Jiří Erben. Žáci mají jedinečnou příležitost
poznat reálie a kulturu této země a mohou si v praxi procvičit znalosti cizího jazyka.
VYMEZENÍ ZÁJEZDU A ROZSAHU SLUŽEB
Zájezd
Vzdělávací pobyt v Anglii Termín
Destinace
Stravování
Northampton

15.10. - 21.10.2016
4x plná penze – snídaně a večeře
v rodině včetně nápojů, oběd
formou balíčku
zájezdový bus, trajekt

Ubytování

4x v rodinách – vždy pro 4
osoby, samostatný pokoj

Doprava

Pojištění
Poznámky

Komplexní formou příplatku Kč

Nástupní místo

Domažlice

V ceně zájezdu je zahrnuto pojištění
CK proti úpadku

1. záloha
2. záloha
3. záloha
Celková částka za osobu

Částka
2 000 Kč
4 000 Kč
2 540 Kč
8 540 Kč

Příjmení, jméno žáka/studenta

Uhradit do
28.4.2016
24.6.2016
16.9.2016

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

Bydliště

Datum narození

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.
Výše odstupného při odstoupení od smlouvy činí:
Více než 90 dnů před rozhodnou skutečností: 300,- Kč za osobu (platí od podepsání smlouvy,
účastníci jsou od data, kdy platí storno podmínky, pojištěni, viz IV.).
89 - 60 dnů před odjezdem: 10%,
59 - 30 dnů před odjezdem: 50%,
29 - 20 dnů před odjezdem: 60%,
19 - 7 dnů před odjezdem: 80%,
6 a méně dnů před odjezdem a při nedostavení se k odjezdu činí odstupné 100% z celkové ceny

Pokud zákazník za sebe najde náhradníka, neplatí žádné stornopoplatky.
……………………………………………………………….
Podpis zákonného zástupce žáka
nebo podpis plnoletého účastníka zájezdu

………………………….

Datum

Závaznou přihlášku přineste p. uč. Jindřichové, Vlčkové nebo Matulkové, kabinet jazyků č. 30,
nejpozději do 21.4.2016.

Číslo platného pasu
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.
Program zjednodušeně, může být ještě pozměněn:
1. den – odjezd v odpoledních hodinách, příjezd do francouzského přístavu Calais
2. den – trajektem do britského Doveru, Northampton – prohlídka města, ubytování v rodinách
3. den – výuka angličtiny a návštěva University of Notthingham
4. den – návštěva města Coventry, hrad Warwick, Stratford upon Avon, Milton Keynes – Enigma
5. den – výuka angličtiny a návštěva Oxford University
6. den – návštěva Stonehenge, Salisbury cathedral, křídové útesy Seven Sisters, letovisko Eastbourne,
Dover
7. den – příjezd domů v odpoledních hodinách

