
                                                                    CESTOVNÍ SMLOUVA
Č.     

Smlouva se uzavírá mezi 
CK ŠPUNTÍK, s.r.o.   a klientem  - zákonným zástupcem dítěte
(dále jen poskytovatel)
Ježkova 5, 638 00 Brno

                                                       ……………………………………..

IČO : 29198381 ……………………………………..
Č.ú.   2296697319/0800

……………………………………..

Název akce :  
Termín konání akce :                 
Služby zahrnuté v ceně :   doprava z Brna a zpět, ubytování, strava, program, úrazové pojištění , pojištění  CK proti úpadku

Cena :                  

 Termín platby :         

Platba se provádí  převodem  na účet  u České spořitelny a.s. Brno, číslo účtu 2296697319/0800.

Druh ubytování :
Druh dopravy : 
Způsob stravování : 

Všeobecné smluvní podmínky CK ŠPUNTÍK, s.r.o. pro dětské akce

Výše stornopoplatků, které je klient povinen poskytovateli uhradit při odstoupení od cestovní smlouvy :
35 – 21 dní před začátkem akce                25%
20 -  14 dní                                                   50%
13 -    7 dní                                                   75%
6   -    1 den                                                   90%
v den nástupu nebo při nenastoupení na akci   100% z celkové ceny pobytu.
Stornopoplatky se neplatí v případě, že :
- za sebe klient sežene náhradníka
- změní poskytovatel cenu zájezdu (vlivem inflace nebo kalkulační chyby) o více jak 10% a z tohoto důvodu zrušíte svoji účast
- nastanou všeobecně uznávané důvody zrušení účasti , jako : úmrtí v rodině, živelná katastrofa, havárie
Všechny tyto skutečnosti musí klient doložit sám příslušnými doklady, nejpozději 7 kalendářních dnů od jejich výskytu.  Veškeré 
odhlášky je nutné podat osobně na adrese poskytovatele nebo poslat doporučenou poštou. 
Dojde-li ze strany klienta ke zrušení pobytu ve lhůtě delší než 35 dní, tedy v době, na kterou se nevztahují stornopoplatky, účtuje 
poskytovatel manipulační poplatek 200,- Kč a 50,- Kč cestovní pojištění.

Odstoupí – li klient od cestovní smlouvy z důvodu porušení této smlouvy ze strany poskytovatele, je poskytovatel povinen bez zbytečného 
odkladu vrátit klientovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny zájezdu.
Nesplní – li poskytovatel své povinnosti vyplývající z cestovní smlouvy, musí klient uplatnit své právo na náhradu způsobené škody u 
poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15ti dnů od ukončení smluvního vztahu,  jinak toto právo marným uplynutím této 
lhůty zaniká.

.
Každý klient byl před podpisem smlouvy seznámen s rozsahem služeb poskytovaných poskytovatelem a současně byl informován o 
charakteru akce i činnostech, kterých se v rámci akce bude dítě účastnit.

Po dobu akce přebírá poskytovatel za svěřené nezletilé  dítě odpovědnost za zákonného zástupce. Tato odpovědnost začíná převzetím dítěte 
na místě a v čase k tomu předem určeném a končí předáním dítěte zpět zákonnému zástupci na místě a v čase k tomu určeném pokud není se 
zákonným zástupcem domluveno jinak.

Poskytovatel má uzavřeno povinné smluvní pojištění záruky v důsledku úpadku cestovní kanceláře u České podnikatelské pojišťovny,a.s.

Přílohou k cestovní smlouvě je závazná přihláška .

Uzavřením cestovní smlouvy vyslovil zákazník souhlas, aby CK zpracovávala po dobu pěti let chráněná osobní data zákazníka, včetně 
rodného čísla a mohla použít fotodokumentaci, případně videozáznamy se zákazníkem v propagačních materiálech CK a na internetových 
stránkách CK.

Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem je dán občanským a obchodním zákoníkem a je navázán okamžikem podpisu Cestovní 
smlouvy.

Klient  - zákonný zástupce dítěte : Poskytovatel :


