
Příjmení, jméno: Datum narození

Adresa: PSČ: 

Telefon: e-mail:

Dat. Narození Stat. Př.
 

Město

Počet Cena

Termín Počet Počet dní Cena Celkem

doplatek Zapl                dne:
Prohlášení zákazníka: tato přihláška na zájezd se mým podpisem stává závaznou, k zavření smlouvy o zájezdu dojde potvrzením ze strany

cestovní kanceláře. Potvrzuji, že jsem převzal katalog zájezdů v tištěné či internetové podobě a že jsem vzal na vědomí Všeobecné smluvní 

podmínky cestovní kanceláře, které tvoří nedílnou součást této smlouvy a souhlasím s nimi.
Byl jsem informován o zpracování  osobních údajů v rozsahu v těchto podmínkách uvedených.

datum: podpis podpis 
prodejce klienta

Podpis CK FLORIA:

Rezervační číslo:

Ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., v platném znění

Přihláška na jednodenní výlet

 

FLORIA-Cestovní Kancelář s.r.o.
Nám. Svobody 4, 389 01 Vodňany
IČO:  05398380, DIČ CZ05398380
Provozovna:
Nám. Svobody 4, 389 01 Vodňany
tel.: 383 384 001, 602 493 909
e-mail: ckfloria@ckfloria.cz, www.ckfloria.cz

Zákazník:

CenaJméno a Příjmení Adresa

Pozn.

Pojištění LV

Cena CelkemPožadavek klienta bez nároku:

Typ pojištění, Pojistitel Cena za Osobu

Od 26.6.2012 mohou osoby mladší 15ti let vycestovat do zahraničí včetně států EU pouze s platným cestovním pasem nebo dětským OP, 
bližší info na www.mvcr.cz 

Další: Pořadatel si vyhrazuje právo a na provedení nutných změn na místě zájezdu, popř. má právo výlet zrušit dle podmínek VSP

Storno podmínky: Zrušení výlet (odstoupení od smlouvy) může podat zákazní kdykoliv bez udání důvodu, musí tak provést písemně. Zákazník po odstopení od 
smlouvy je povinen uhradit následující odstupné: 5 a více dní před odjezdem - 100 Kč, méně jak 3 dny - 100 % ceny zájezu.

Cestující:

Zvláštní ustanovení dle VSP

Další služby
Název

Rozsah Služeb - Vymezení zájezdu
Údaje o výletu

Název Datum Nástupní místo

Souhlasím se zpracovnám osobních údajů dle VSP 2018 Seznámil jsem se a souhlasím s Všeobecnými smluvními podmínkami 
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