
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA STUDENTA KE ŠKOLNÍMU ZÁJEZDU č. 202200023 

organizovanému společností STUDENT AGENCY TRAVEL k.s.                                    

kontaktní osoba: Jana Pelclová, e-mail: skolnizajezdy@studentagency.cz, mobil: 733 618 083 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:............................................................................................................. 

BYDLIŠTĚ: ......................................................................................................................... 

DATUM NAROZENÍ: ..................................................VĚK V PRŮBĚHU POBYTU:.......... 

ČÍSLO CESTOVNÍHO DOKLADU...................................................................................... 

OMEZENÍ V JÍDLE (Diety jako je bezlepková, bezlaktózová a další jsou zpoplatněny): 

............................................................................................................................................. 

ZDRAVÍ (uveďte VŠECHNY zdravotní obtíže, pravidelně užívané léky, alergie, případné poruchy, které ovlivňují život dítěte na denní bázi, 

případně využijte další stránku. Informace jsou velmi důležité a nikde nebudou zveřejněny.): 

............................................................................................................................................... 

ÚDAJE O POBYTU 

Přihlašuji výše uvedeného studenta ke STUDIJNĚ – POZNÁVACÍMU pobytu:  

MÍSTO KONÁNÍ: Velká Británie – HASTINGS + 1 noc v hotelu F1 ve Francii  

TERMÍN: sobota 28.05. - sobota 04.06.2022  

CENA: 13 490 Kč / cena dle kurzu 30,04 Kč / 1 GBP 

KONTAKT NA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:............................................................................................................ 

TELEFON:................................................  E-MAIL:.............................................................. 

Platební podmínky: škola bude platit zájezd hormadně na základě vystavené faktury  

Platba:  
 

13 490 Kč splatná od 4.4.2022 do 19.04.2022  
číslo účtu: 51-6902130207/0100, var. symbol: 52022 
Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno dítěte 

  
Stornopodmínky - rozhodující pro určení výše stornopoplatků je den oznámení Vašeho storna do kanceláře STUDENT AGENCY. 
Stornopoplatek není účtován, pokud za sebe stornovaný najde náhradníka.  
Storno je vyúčtováno zpětně, po odjetí zájezdu společně s vytvořením daňové faktury škole.  
Výše stornopoplatků - bude-li storno podáno: 
více než 6 týdnů před odjezdem 10 % ceny zájezdu 
6 týdnů –  30 dnů před odjezdem  25 % ceny zájezdu 
29–7 dnů před odjezdem 75 % ceny zájezdu 
6 a méně dnů před odjezdem 100 % ceny zájezdu 
 

Prohlašuji, že přihlášený student bude v době konání zájezdu splňovat podmínky vstupu do cílové a 
tranzitní destinace (COVID -19). 
 
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a potvrzuji, že jsem si přečetl(a) Informace o zájezdu a souhlasím se všemi uvedenými 

podmínkami (zejména cenové, reklamační a stornopodmínky a informace o pojištění) a tímto ZÁVAZNĚ přihlašuji své dítě na školní 

zájezd do zahraničí pořádaný společností společností STUDENT AGENCY TRAVEL k.s. 

 

 

V ....................................... dne .............................               ................................................................ 

                        podpis zákonného zástupce  

mailto:skolnizajezdy@studentagency.cz

