Doplňující informace k zájezdu
Přihlášku odevzdat do 13. 12. 2019 (Mgr. Fleischman).
Splátkový kalendář: Záloha 3000,-Kč bude Vámi převáděna na účet ŠOP do 20.12.2019, doplatek tj. 4690,-Kč
do 3.4.2019 (přihlášené děti budou vyrozuměny a vyzvány).
V případě storna zájezdu se pokusíme zařadit náhradníka (zájem je zatím dostatečný), jinak platí bod 7
„Všeobecných smluvních podmínek“
Vstupné: cca 80 liber Ceny vstupného se mohou ještě měnit, rozpis je k nahlédnutí na stránkách školy.
Kapesné je v kompetenci rodičů, děti mají možnost nakoupit občerstvení v autobuse, na cestě zpět i párky. Proto
je vhodné vzít na cestu i české koruny a euro.
Pojištění: V rámci ceny za zájezd je sjednáno komplexní pojištění (typ B turista) Union pojišťovna – léčebné
výlohy, pojištění zavazadel, úrazové pojištění, odpovědnost za škodu a pojištění storna.
Podmínky pojištění a všeobecné podmínky zájezdu si můžete prohlédnout zde:
http://ckroyal.cz/upload/stories/vseobecne-smluvni-podminky-evropa-nove%20(1).pdf
http://ckroyal.cz/upload/stories/koncese.pdf
http://ckroyal.cz/upload/stories/cestovni-pojisteni.pdf
nebo jsou k nahlédnutí přímo ve škole.
Pas – pro zájezd je třeba zajistit dětem platný pas (doporučeno) nebo občanský průkaz se strojově čitelným
kódem (z důvodu možného Brexitu bude upřesněno)
Pro velký zájem o zájezd bude nutno přistoupit k výběru žáků. Bude nutno omezit počet tříd (upřednostněni
budou žáci od 9. tříd) a dalšími kritérii bude včasné odevzdání přihlášky, bezproblémové chování a konzultace
s příslušnými vyučujícími a třídními učiteli.
Vaše případné dotazy můžete zasílat na email jfleischman@zskucb.cz, je možná i osobní návštěva školy.
K samotné organizaci zájezdu a podrobným informacím se budou konat informační schůzky.
Tyto a další informace si také můžete přečíst na stránkách školy.


Závazná přihláška na poznávací zájezd do Londýna (25.- 30. 5. 2020)
Jméno:

Příjmení:

Třída:
Tel. zákonný zástupce (oba zák. zástupci):

Adresa:
Rodné číslo:

Státní občanství:

Svým podpisem stvrzuji svůj souhlas s účastí a podmínkami zájezdu - jeho programem, termínem, cenou,
všeobecnými podmínkami zájezdu a pojištěním.
Součástí této přihlášky je program a doplňující informace k zájezdu.
Podpis zákonných zástupců:

