
 

 

číslo programu 
4515 
termín 
20.9.-25.9. 2015 
 
 

Královský Londýn s výukou 
S výletem do Windsoru a městečka 

Rye 
 
 
Program zájezdu: 
 
1. den odjezd od školy přes Německo do 

francouzského přístavu Calais 
2. den  příjezd do Calais, přeprava přes kanál La 

Manche, odjezd do Londýna, pěší prohlídka 

s průvodcem – Westminster Abbey, Houses 
of Parliament, Big Ben, Downing Street, 
Trafalgar Square, Buckingham Palace 
odpoledne: odpoledne: procházka kolem Mekky malířství National Gallery na Leicester Square, Soho, China Town, 
Covent Garden – zhlédnutí vystoupení místních kejklířů,  přes Golden Jubilee Bridge k London Eye – alternativně  
projížďka na obřím kole s překrásným výhledem do 60 km, nebo návštěva Sea Life Aquarium , ve večerních hodinách 

ubytování v mládežnickém hotelu v okolí  Londýna 
3. den  dopoledne: 9–12 hod. – jazykový test, rozděleni do skupin a výuka  

odpoledne: půldenní výlet  do městečka Rye ležící 3 km od pobřeží ve východním Sussexu, prohlídka typického 

anglického městečka s hrázděnými domy, dle počasí procházka po pláži , navečer  návrat na ubytování 
4. den  dopoledne: 9–12 hod. – výuka 

odpoledne: návštěva Etonu, v případě možnosti návštěva Eton College – nejstarší soukromá chlapecká škola ve Velké 
Británii (místo studií princů Williama a Harryho), prohlídka královského města Windsor se zastávkou u víkendové 

rezidence královny Alžběty II. Windsor Castle, návrat do ubytování 
5. den  dopoledne: 9–12 hod. – výuka, předání diplomů, přejezd londýnským metrem (tube) 

odpoledne: návštěva hradu Tower (korunovační klenoty), prohlídka St. Catherine Docks, Tower Bridge, plavba lodi 
po řece Temži do Greenwiche, zastávka u čajového klipru Cutty Sark, nultý poledník, ve večerních hodinách odjezd 
zpět do České republiky 

6. den  příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách 
  
 

Cena zájezdu 12 080,- Kč zahrnuje: 
 

 3x ubytování v mládežnickém hotelu ve vícelůžkových pokojích včetně celodenní 

stravy (oběd formou balíčku) 
 9 hodin výuky anglického jazyka včetně vstupního testu a diplomu (3 skupiny, 

vyučující s kvalifikací EFL) 
 dopravu zahraničním autokarem (WC, video/DVD, bufet)  
 přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně Eurotunnel, nebo trajekt)  
 dopravu studentů k místu srazu hostitelskou rodinou  
 komplexní pojištění léčebných výloh v rozsahu ČSOB Pojišťovny (léčebné výlohy do 

výše 3 mil. Kč, odpovědnost za škodu do 0,5 mil Kč, úrazové pojištění, zavazadla, 

storno zájezdu do výše 10.000,- Kč , 20% spoluúčast)  
  pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.  
 průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky a mapky 
 na 10 studentů 1 místo zdarma pro pedagogický dozor (nezahrnuje vstupy do objektů) 
 přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv vzdálenosti bezplatně  

 
 



 

 

Příloha č. 1) k pojistné smlouvě Cestovního pojištění pro cestovní kanceláře č. 7110001708 

 

Limity plnění 

Platný od 16.4.2015 
 

 Pojištění 

Komplexní pojištění 

LÉČEBNÝCH VÝLOH 3 000 000 

ÚRAZU ano 

smrt následkem úrazu 100 000 

trvalé následky úrazu 200 000 

limit trvalých následků úrazu 10 % 

denní odškodné 
(v Kč)  50 

limit denního odškodného 29 dní 

ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ano 

újma na zdraví 1 000 000 

újma na majetku 500 000 

ZAVAZADEL 10 000 

STORNA ZÁJEZDU 10 000 

spoluúčast pojištěného 20 %,  
min. 500 Kč 

ROZŠÍŘENÉ ASISTENČNÍ SLUŽBY ne 

STANDARDNÍ CESTA ano 

NEBEZPEČNÉ SPORTY ne 
 
 



VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NA AUTOBUSOVÝCH A LETECKÝCH ZÁJEZDECH 
CK ŠKOLNÍ ZÁJEZDY, s.r.o. VE ŠKOLNÍM ROCE  2015/2016 

Velká Británie a Irsko 
 

1. Smluvní vztah 
Smluvní vztah mezi CK ŠKOLNÍ ZÁJEZDY, s.r.o. (dále  jen CK ŠKOLNÍ ZÁJEZDY) 
a fyzickými nebo právnickými osobami jako účastníky zájezdu, se řídí usta- 
noveními Občanského zákoníku a je upraven těmito Všeobecnými podmín- 
kami pro letecké a autobusové zájezdy. 
2. Přihláška, potvrzení účasti a platba 
Smluvní vztah mezi CK Školní zájezdy a zákazníkem vzniká na základě řádně 

vyplněné a zákazníkem podepsané (v případě právnické osoby i orazítko- 
vané) písemné závazné přihlášky (cestovní  smlouvy)  potvrzené CK Školní 

zájezdy. Nedílnou součástí závazné přihlášky je vyplněný formulář „Seznam 
účastníků“. Přihláška platí i pro další osoby uvedené na formuláři. Za smluvní 

závazky dalších přihlášených ručí objednavatel  jako za vlastní. V případě, že 
se nejedná  o hromadnou přihlášku, u nezletilých osob do 18 let musí zá- 
vaznou přihlášku podepsat jeho zákonný zástupce. Převzetím a potvrzením 
závazné přihlášky (cestovní smlouvy) se CK Školní zájezdy zavazuje zákazní- 
kovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Je-li vypsaný zájezd 
v době přijetí závazné přihlášky (cestovní smlouvy) plně obsazen, může být 
zákazník zařazen na místo náhradníka. Obsahem tohoto smluvního vztahu 
je především právo zákazníka být zařazen, pokud se uvolní místo. Ostatní 

práva se na náhradníka  vztahují pouze přiměřeně k povaze věci. 
3. Cena 
Další podmínkou  závazné rezervace je zaplacení zálohy v termínu uvede- 
ném na závazné přihlášce (cestovní smlouvě). Zbytek ceny musí být rovněž 

zaplacen v termínu dle pokynů na závazné přihlášce (cestovní  smlouvě). 
Účastníkem zájezdu  s nárokem  na poskytnutí cestovních služeb se zákaz- 
ník stává až po zaplacení plné výše ceny zájezdu. Cena zájezdu je smluvní 

cenou mezi účastníkem a CK Školní zájezdy. Cena zahrnuje pouze ty služby, 
které jsou pro každý zájezd jmenovitě  uvedeny. Za služby, které jsou součás- 
tí zájezdu a které účastník nevyužije, se náhrada  neposkytuje. 
CK Školní zájezdy má právo v nezbytných případech (zejména z důvodu 
změny směnných kursů, zvýšení cen leteckých přepravců apod.) zvýšit cenu 
zájezdu. O této změně  musí CK Školní zájezdy účastníky neprodleně infor- 
movat. V případě  zvýšení ceny o více než 10 % původní ceny, má účastník 
právo v termínu do 5 dnů zrušit účast na akci. V tomto případě CK Školní zá- 
jezdy vrátí účastníkovi celou zaplacenou částku. Při odstoupení od smlouvy 
po uvedeném termínu nebo při zvýšení ceny zájezdu o méně než 10 % platí 
stornovací podmínky. 
4. Změna sjednaných služeb 
CK Školní zájezdy je oprávněna uskutečnit změny jednotlivých  služeb proti 
sjednanému obsahu smlouvy, které jsou nezbytné, a které CK Školní zájez- 
dy úmyslně nezpůsobila a pokud tyto změny nejsou závažné a neovlivňují 
celkový charakter zájezdu. 
5. Práva a povinnosti smluvních stran 
a) Zákazník 
K právům  zákazníka patří zejména: 
-  vyžadovat poskytnutí služeb výslovně zahrnutých do programu a ceny 

zájezdu 
-  být seznámen se všemi případnými změnami 
-  kdykoliv před započetím zájezdu za předpokladu splnění stornovacích 

podmínek odstoupit od smlouvy. 
K základním  povinnostem zákazníků patří zejména: 
-  zaplatit cestovní kanceláři sjednanou cenu zájezdu dle pokynů uvede- 

ných v závazné přihlášce (cestovní smlouvě) 
-  obstarat si a mít u sebe během zájezdu platný cestovní doklad a učinit 

vše pro to, aby během svého pobytu v hostitelské rodině (hotelu, hoste- 
lu) a při cestě autobusem/letadlem nezpůsobil žádnou škodu. V případě, 
že škodu v místě ubytování nebo v autobuse/letadle způsobí, je povinen 
tuto škodu uhradit. 

-  chovat  se tak, aby nebyl v rozporu  se zákony navštívené země a naší re- 
publiky a chovat se slušně  k spoluúčastníkům. Hrubé porušení těchto 
povinností  může mít za následek zrušení smluvního  vztahu ze strany 
CK Školní zájezdy. Náklady spojené se zrušením smluvního vztahu nese 
v plné výši účastník zájezdu. 

b) CK Školní zájezdy 
CK Školní zájezdy je oprávněna zájezd odložit nebo zrušit ve smyslu článku 
7 těchto podmínek 

 

CK Školní zájezdy je povinna: 
-  řádně poskytnout služby výslovně zahrnuté do programu a ceny zájezdu 
-  bez zbytečného odkladu seznámit zákazníky s případnými  změnami  pro- 

gramu zájezdu a rozsahu služeb 
6. Zrušení zájezdu zákazníkem 
a)  Zákazník je oprávněn zrušit svou smlouvu s CK Školní zájezdy kdykoliv 

před odjezdem na zájezd. Zrušení zájezdu musí být provedeno písem- 
ně. Pro určení doby zrušení zájezdu je rozhodující doručení písemného 
oznámení o zrušení  zájezdu  CK Školní zájezdy. 

b1) Stornopoplatky se účtují za každého účastníka autobusového zájezdu 
do Velké Británie a Irska ve výši: 
více než 60 dnů před stanoveným odjezdem.................................. 1000 Kč 
59-30 dnů před odjezdem....................................................................... 2000 Kč 
29-22 dnů před odjezdem...............................................40 % z ceny zájezdu 
21-15 dnů před zájezdem ................................................50 % z ceny   zájezdu 
14 a méně dnů před odjezdem .................................. 100 % z ceny zájezdu 

b2) Stornopoplatky se účtují za každého účastníka leteckého zájezdu do 
Velké Británie ve výši 100 % výše zálohy dle závazné přihlášky a dále: 
více než 60 dnů před stanoveným  odjezdem................................1 000 Kč 
59-30 dnů před odjezdem...................................................................... 2 000 Kč 
29-22 dnů před odjezdem......................................40 % z doplatku zájezdu 
21-15 dnů před zájezdem ....................................... 50 % z doplatku zájezdu 

14 a méně dnů před odjezdem ........................ 100 % z doplatku zájezdu. 
Stornopoplatky  účastník  neplatí v případě,  že vyšle za sebe náhradníka. V 
tomto případě  platí pouze náklady spojené  se změnou knihování u letecké 

společnosti.V případě autobusových zájezdů je změna účastníka bezplatná. 
7. Zrušení zájezdu ze strany CK Školní zájezdy 
a) CK Školní zájezdy je oprávněna v těch případech, kdy není dodržen mi- 

nimální počet účastníků 42 a nebo jestliže uskutečnění zájezdu není ani 
po vyčerpání všech možností z důvodu překročení hranice hospodárnosti 
proveditelný, zrušit zájezd nejpozději do 10 dnů před odjezdem 

b) V důsledku vyšší moci, tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, nebo 
je při uzavírání smlouvy předvídat (nepříznivé klimatické či politické pod- 
mínky, prudké záplavy, válečné ohrožení atd.). 

c) Ve výše uvedeném  případě obdrží zákazník peníze za sjednané služby 
zpět neprodleně a bez zbytečného odkladu. Zároveň zákazník nemá ná- 
rok na žádné další náhrady. 

8. Reklamace služeb 
V případě,  že rozsah nebo kvalita služeb zájezdu neodpovídá smluvním 
podmínkám, vzniká zákazníkovi právo reklamace. V průběhu  zájezdu je zá- 
kazník povinen případnou reklamaci závady uplatnit bez zbytečného odkla- 
du tak, aby mohla být sjednána náprava na místě samém. Obrací se tedy na 
zástupce CK Školní zájezdy nebo průvodce. Případně vyžaduje-li to povaha 
závady, uplatňuje zákazník reklamaci v cestovní kanceláři, a to nejpozději do 
3 měsíců po návratu. 
9. Pojištění 
V rámci ceny zájezdu jsou zákazníci po dobu konání zájezdu pojištěni na 
základě smlouvy, uzavřené mezi CK Školní zájezdy a Pojišťovnou ČSOB, a. s. 
Podmínky a cena tohoto pojištění se řídí smluvním ujednáním Pojišťovny 
ČSOB, a. s. Pojistné podmínky pojištění léčebných výloh 
tvoří přílohu závazné přihlášky (cestovní smlouvy). Výše plnění tohoto 

zdravotního pojištění činí 3 000 000 Kč – zahrnující lékařské ošetření, 

pobyt v nemocbici, repatriaci, úhradu transport zpět do ČR. V ceně 

zájezdu je take zahrnuto pojištění odpovědnosti za škodu občanů 
způsobenou při cestách a pobytu do výše 1 000 000 Kč při újmě na 

zdraví, 500.000 Kč při újmě na majetku. 
- pojištění zavazadel ( do 10.000,- Kč) 
- pojištění storna zájezdu (zdravotní důvody) max. do výše 10.000Kč – 20% 
spoluúčast( min. 500,- Kč) 
Pojištěním vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou, CK Školní 

zájezdy je pouze prostředníkem při sjednávání pojistné smlouvy. 
10. Závěrečné ustanovení 
Podpisem závazné přihlášky zákazník potvrzuje, že bere na vědomí a sou- 
hlasí se Všeobecnými podmínkami  účasti na autobusových  a leteckých 

zájezdech  CK Školní zájezdy. 




