CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o. ve spolupráci se

celtovnr kance/.;, ~

eUS TOUR
FOLTÝNOVÁ
www.bu.touC:foftynoyl.cz

Hortovský Týn
Littrowa 209
tel.:
379423 028
fax:
379 423 028
mobll: 724 785 786
rezervace:

~

Pize" - misto
Americka 23
tel.:
377 522 522
fax:
379 423 028
mobil: 725 339 933

379423 423,

602 876 877

zs Komenského

11 v Domatlicich

.V!der"l historická, moderní a zážitková"
30.05.-31.05.2017

~

K1atovy
Vldenské 190/1.
tel.:
376 322 600
fax.
376 322 600
mobil: 723 888 300

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ÚČASTNIKA
Přihlášku odevzdejte v ZŠ nejpozději do 07.02.2017.

bustour.hl@ckbustour&Z

Očastnfk:
Jméno a pfíjmení
Rakousko - Vídeň 30. 05. - 31. 05. 2017

.

Datum narození

.

Dobrý den. vážení rodiče, milí žáci.
ve spolupráci se ZŠ Komenského 17 v Domažlicích nabízíme Vašim dětem
Rakouska s programem: .Vídeň historická. moderní a zážitková" v termínu
Cílem programu je:
- otestovat získané jazykové znalosti v praxi a získat tak větší motivaci
- prohloubit znalosti z hístorie Rakouska v návaznosti na české dějiny
- ukázky uměleckých slohů - od renesance k modernismu
- prohloubení
znalostí z rakouských
reálií

dvoudenní vzdělávací zájezd do
30. 05. - 31.05.2017.
pro studium cizích jazyků
a českou literaturu

Adresa bydliště: ulice/obec včetně čísla popisného:

.

Měst%bec včetně PSČ:

.

Telefon:.......................................................................

TMa:

.

Číslo cestovnlho dokladu

Zájezd je zajištěn následujícirai službami:
- Doprava je zajišťována moderními komfortními dálkovými busy v souladu s mezinárodními bezpečnostními
předpisy AETR.
'"
- Ubytování jsme připravili v hostelu přimo ve Vídni. Pokoje jsou vícelůžkové s vlastním příslušenstvím
(koupelna. WC). S sebou jsou nutné ručníky. V místě se platí 2 EUR/pobytová taxa/os.lpobyt.
- Stravování: Přímo v hostelu je zajištěna 31. 05: snídaně.
- Zájezd kromě pedagogíckého doprovodu doprovází zkušený průvodce CK. který je znalý jazyka
a místopisu.
- Komplexní cestovní pojištění do zahraničí. Všechny naše zahraniční zájezdy pro školy jsou tvořené
podle Směrnice MŠMT a nabízejí komplexní cestovní pojištění do zahraničí (CPZ): pojištění léčebných
výloh. trvalých následků úrazu. odpovědnosti za způsobenou škodu na věci nebo zdraví 3. osoby. storno
zájezdu. CPZ zprostředkujeme s pojišťovnou Uniqa. a.s. Rádi pojištění zajistíme za cenu: 36.- Kč/do 15
let/zájezd, 70.- Kč/os.starší 15 leUzájezd. Budete-Ii mít o tuto službu zájem. uhraďte tuto službu v 1. záloze.
- Cena zájezdu činí 1. 990.- Kč a obsahuje dopravu lux busern, 1x hostel, 1x snídani. průvodce CK.
Zájezd lze zaplatit ve 2 zálohách:
1. 000.- Kč + cestovní pojištění do zahraníčí nejpozději do 24. 02.2017
990.- Kč nejpozději do 24.04.2017.
nebude-Ii předem dohodnuto jinak.
Zájezd lze uhradit i jednorázově. a to nejpozději k 24. 02. 2017.

Datum vydánl

.
Platnost do:

Zdravotnl nebo jiné omezení, které považujete za důležité sdělit (léky. alergie,

.
)

Zákonný zástupce:
Jméno a pfíjmení:

.

Telefon:

e-mail:

.

- Vstupné není zahrnuté v ceně. Na vstupné doporučujeme s sebou cca 30 EUR/os.
- Kapesné doporučujeme ve výši cca 40 EUR. tj. 30 EUR/vstupné + 10 EURlvlastní útrata.
Rozhodnete-Ii se pro účast Vašeho synaNaší dcery. vyplňte. prosím. předanou PŘIHLÁŠKU, kterou
předejte nejpozději do 07. 02. 2017 Mgr. D. Vlčkové nebo jiné pověřené osobě v ZŠ Komenského
Děkujeme.
Cestovn! kancel"
BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ
s.r.o.
Plzeň - Klatovy - Horiovský
Týn
Centrála CK:
tel.: 00420 379 423 028. 00420 379 423 423
GMS: 00420 724 758 786, 00420 602 876 877
bustour ht@ckbustourcz
IČ: 263406306

17.

v

dne

Podpis zákonného zástupce:

.

.

