Pořadatel zájezdu:
Cestovka ADRIA s.r.o.
Sídlo: Průmyslová 1142, 686 01 Uherské Hradiště
Provozovna: Mariánské nám. 200, 686 01 Uh. Hradiště
IČO: 045 45 338, DIČ: CZ 04545338
Bankovní spojení: KB, a.s., č. účtu: 115-1491970267/0100
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, odd. C, vl.č: 90520
Telefon/fax: 572 540 531, mob. 603 240 133, E-mail: info@ckadria.cz

SMLOUVA O ZÁJEZDU/POTVRZENÍ O ZÁJEZDU

Zastoupená obchodním zástupcem:

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 v platném znění.

ZÁKAZNÍK (objednavatel a účastník zájezdu):
1. Příjmení a jméno:
Adresa:
Datum a místo narození:
Číslo cest. dokladu:

PSČ:
Telefon:

E-mail:

DALŠÍ ZÁKAZNÍCI (účastníci zájezdu - spolucestující):
Příjmení a jméno

Datum nar.

Místo nar.

Cestovní doklad a země
vydání

Adresa (je-li jiná)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
ROZSAH SLUŽEB – VYMEZENÍ ZÁJEZDU:

Rezervační číslo=variabilní symbol pro platby:

Země/letovisko:
Termín zájezdu:
Ubytovací kapacita:
Kategorie:
Typ pokoje/apartmánu:
Stravování:
Doprava:
Další služby ZAHRNUTÉ V CENĚ ZÁJEZDU:
Nástupní místo:
Další požadavky (nejsou součástí SOZ, tedy nejsou garantovány):
CENA ZÁJEZDU:

CENA ZA OSOBU

POČET

CENA CELKEM

Základní cena - dospělý
Základní cena - dítě
Základní cena - apartmán
Doprava
SLEVY
PŘÍPLATKY

SOUHRNNÁ CENA ZÁJEZDU:
Časový rozvrh plateb a způsob úhrady:
Záloha:
Doplatek:

Splatnost dne:
Splatnost dne:

Forma úhrady:
Forma úhrady:

Zákazník tímto bere na vědomí, že nedílnou součástí této Smlouvy o zájezdu tvoří Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Cestovka ADRIA s.r.o., a prohlašuje, že tyto Všeobecné
smluvní podmínky mu byly předány při podpisu Smlouvy o zájezdu a že s nimi souhlasí a to i jménem všech uvedených osob, které ho k uzavření této smlouvy zmocnily. Zákazník tímto
potvrzuje, že se seznámil s příslušným katalogem a platným ceníkem CK, s nabídkou na www.ckadria.cz a www.adriaonine.cz , eventuelně s dodatečnou písemnou nabídkou zájezdu
(nabídkový list, letáky) a rovněž i s hlavní charakteristikou znaků letoviska, ubytovacího místa, polohy ubytování, kategorie a stupně vybavenosti ubytování, charakteristikou a kategorií
dopravního prostředku (včetně údaje o trase cesty) a se způsobem i rozsahem případného stravování. Zákazník dále potvrzuje, že byl před uzavřením této smlouvy informován o pasových i
vízových požadavcích a o tom, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt vyžadovány. Zákazník při objednání volitelného cestovního pojištění stvrzuje, že převzal pojistné podmínky,
souhlasí s nimi a že mu byly poskytnuty údaje o pojistiteli a pojistném vztahu. Všechny zájezdy pořádané cestovní kanceláři jsou pojištěny ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. u UNION
pojišťovňa, a.s., číslo pojistné smlouvy 1163747. Zákazník svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s pojistkou na pojištění záruky pro případ úpadku pořadatele zájezdu dle zákona č.
159/1999 Sb., a že převzal o tomto pojištění doklad vystavený pojistitelem (Informace pro zákazníka, Garanční list). Zákazník (objednavatel) potvrzuje, že je oprávněn jednat a podepisovat se
jménem všech účastníků zájezdu uvedených v této smlouvě a i za ně uzavírá tuto smlouvu o zájezdu. CK se zavazuje poskytnout zákazníkovi výše specifikovaný soubor služeb (zájezd) a
zákazník prohlašuje, že byl seznámen s povinností uhradit ve lhůtě splatnosti veškeré povinné platby související s objednanými službami a tuto povinnost se zavazuje řádně splnit. Zákazník
svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s výše uvedenými náležitostmi a souhlasí s nimi. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami,
případně v souladu s Občanským zákoníkem a Všeobecnými smluvními podmínkami pořadatele zájezdu. Tato smlouva o zájezdu je uzavřena okamžikem jejího podpisu oběma smluvními
stranami (tj. Cestovka ADRIA s.r.o. nebo zplnomocněným obchodním zástupcem a zákazníkem – objednavatelem zájezdu).
Souhlas se zpracováním osobních údajů – pro udělení souhlasu podpis zákazníka:..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prohlašuji, že jsem oprávněn udělit tento souhlas za sebe i za osoby, za které či ve prospěch kterých je tato smlouva uzavírána. Uděluji souhlas za sebe (i za osoby, za které či ve prospěch
kterých je smlouva o zájezdu uzavírána) k pořizování fotografií a audiovizuálních záznamů v průběhu čerpání služeb uvedených na této smlouvě a jejich použití pro propagační účely (tištěný
katalog, elektronický katalog, webové stránky, sociální sítě apod.) cestovní kanceláře Cestovka ADRIA s.r.o. Souhlas uděluji na období 5 let. Kompletní informace o zpracování osobních
údajů, účelech a dobách zpracování, a poučení o právech a možnosti odvolání či změně souhlasu tvoří přílohu této smlouvy, stejně tak „Souhlas se zpracováním citlivých osobních údajů“.

Datum podpisu:

Podpis pracovníka CK/obchodního zástupce:

Podpis zákazníka (objednavatele):

