
Školní zájezd do Velké Británie: To nejlepší z Anglie                 
zájezd č.: 290-2025 

termín:  3. - 9. 10. 2015 

škola:  G Ostrava - Hrabůvka 
 

Přihlášení na zájezd na adrese: 
http://rezervace.protravel.cz 
 

Nejprve je nutné se zaregistrovat, při registraci si zvolíte své přihlašovací údaje. Registraci dokončíte potvrzením zprávy zaslané 

na váš email. Po přihlášení do systému zvolíte daný zájezd, vyplníte osobní a další potřebné údaje včetně všech alergií a 

potvrdíte. Na email obdržíte fakturu pro úhradu zájezdu a přihlášku, kterou podepsanou odevzdáte ve škole. 
 

Registrovat se musí vždy účastník zájezdu, ne rodič. Rodiče mohou následně v systému zadat svou e-mailovou adresu, na kterou 

budou dostávat stejné informace jako účastník zájezdu. 
 

Přihláška je závazná a z následného odhlášení mohou vyplývat stornopoplatky. 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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