
Odjezdové místo a místo návratu: 

parkoviště na ul. J. Kotase v blízkosti školy (u kruhového objezdu v Ostravě-Hrabůvce) 

 

Den odjezdu 5. 3. 2018 čas odjezdu 8:00 den návratu 10. 3. 2018 v brzkých ranních hod. 

1) Ubytování – Alpenparks Matrei 

pokoje: vícelůžkové s vlastním sociálním zařízením 

počet nocí: 4 

strava: polopenze (zahájení – večeří v den příjezdu, ukončení snídaní v den odjezdu) 

2) Skipasy – 4-denní rozšířený skipas pro oblast Ost Tirol + Mölltalský ledovec 

3) Cestovní pojištění - Allianz cestovní pojištění, 6 dní – 5. – 10. 3. 2018 

Zahrnuje pojištění léčebných výloh a zdravotní asistenci, úrazové 

pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu a p. zavazadel, právní asistenci a storno zájezdu, 

4) Služby delegáta - základní služby – vyřízení skipasů a ubytování v den příjezdu, dále je 

delegát k dispozici osobně v případě jeho časových možností, nebo na telefonu  

 

5. Platební podmínky 

Cena: 7 450,- Kč pro studenty nar. 1998 a mladší 

7 750,- Kč pro studenty nar. 1992 – 97 

Koupelnové prádlo není ubytovatelem poskytováno – ručníky prosím vezměte vlastní. 

Příplatek za cestovní pojištění: 110,- Kč (do 18-ti let) 

220,- Kč (18 let a starší)  

 

 

 

 

 

 



Stornopoplatky podle odstavce 3 činí:  

a) 15 % - min. 500 Kč/os. z celkové ceny zájezdu, pokud k odstoupení od SOZ ze strany zákazníka 

dojde více než 60 dní před prvním dnem zájezdu, b) 35 % z celkové ceny zájezdu, pokud k odstoupení 

od SOZ ze strany zákazníka dojde mezi 59. a 40. dnem před prvním dnem zájezdu, c) 50 % z celkové 

ceny zájezdu, pokud k odstoupení od SOZ ze strany zákazníka dojde mezi 39. a 20. dnem před prvním 

dnem zájezdu, d) 75 % z celkové ceny zájezdu pokud k odstoupení od SOZ ze strany zákazníka dojde 

mezi 19. a 10. dnem před prvním dnem zájezdu, e) 90 % z celkové ceny zájezdu pokud k odstoupení 

od SOZ ze strany zákazníka dojde mezi 9. dnem a před prvním dnem zájezdu. 5. Stornopoplatky za 

dopravu činí v případě odstoupení od SOZ ze strany zákazníka v době kratší 30 dnů před zahájením 

zájezdu, bez ohledu na důvod odstoupení, 100 % z ceny předmětné dopravy. 6. Veškeré 

stornopoplatky jsou splatné ihned a budou automaticky započteny s již zaplacenými zálohami na 

cenu zájezdu, s čímž zákazník výslovně souhlasí. 

 IX. Cestovní pojištění 

 1. V cenách všech zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. CK či jeho obchodní prodejci 

(autorizovaní obchodní zástupci) však mohou sjednávat jako zprostředkovatelé na základě rámcové 

pojistné smlouvy pro zákazníka cestovní pojištění s pojišťovnou Allianz. Zákazník může uzavřít i 

pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od smlouvy o 

zájezdu. CK zákazníky zájezdu informuje o pojištění a v případě zájmu pojištění zákazníkovi 

zprostředkuje. Pojistná smlouva vzniká mezi zákazníkem a pojišťovnou. Vzniklé případné pojistné 

události a další nároky z pojistných smluv řeší zákazník, který podepsal smlouvu, přímo s pojišťovnou, 

jakožto smluvním partnerem. Pojistníkem je osoba, která uzavírá smlouvu o zájezdu, pojištěnými jsou 

osoby účastnící se zájezdu, resp. osoby uvedené jmenovitě či odkazem v části týkající se pojištění. 

Doba trvání pojištění odpovídá délce zájezdu. Podrobnosti o rozsahu pojištění, o pojistné události, 

pojistných nebezpečích, pojistném plnění, způsobech zániku pojištění, výlukách a postupech při 

škodné události jsou uvedeny v pojistných podmínkách sjednaného pojištění (produktové varianty). V 

případě, že zákazník sjednal cestovní pojištění, bere na vědomí, že úhradou ceny zájezdu a pojistného 

je uhrazeno též pojistné na zrušení cesty (stornopoplatků), pokud zákazníkem sjednaná produktová 

varianta toto pojištění obsahuje. Zákazník podpisem SOZ rovněž potvrzuje, že je oprávněn sjednat 

pojištění i pro další osoby (pojištěné) a že mu byly předány předsmluvní informace o cestovním 

pojištění a pojistné podmínky. CK je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek 

stanovených zákonem č. 159/1999 Sb. a u pojišťovny, které bylo podle zvláštního předpisu uděleno 

povolení pro pojištění podle tohoto zákona. Podrobnosti o platném pojištění uvádíme aktuálně na 

internetu, informace je rovněž k dispozici ve všech provozovnách CK a u autorizovaných prodejců CK. 

Zákazník rovněž v souladu se zákonem obdrží doklad o pojištění současně se smlouvou o zájezdu. 


