
Závazná přihláška (objednávka) – smlouva na služby - zájezd  

 
Občanské sdružení Nedánov při školní družině Boleradice, IČO: 65765486, 

Boleradice 323, 691 12 Boleradice, mobil: 776 309 436, E-mail: os.nedanov@seznam.cz 

 č. účtu: ČSOB, a.s,151678716/ 0300.  

 

 

Název zájezdu: Rodiče a děti na Slovensko.                           Termín: 24. - 25. 5. 2014 

Objednavatel 

Příjmení a jméno: Rodné číslo: 

Adresa:  Zdrav. Pojišťovna: 

e-mail: tel.: 

Číslo OP / pasu: Cena: 
 

Spolucestující 

Příjmení a jméno: Rodné číslo: 

Adresa: Zdrav. Pojišťovna: 

e-mail:         tel.: 

Číslo OP / pasu:  Cena: 
 

Příjmení a jméno:     Rodné číslo: 

Adresa: tel.:  

e-mail: Zdrav. Pojišťovna: 

Číslo OP / pasu: Cena: 
 

Příjmení a jméno: Rodné číslo: 

Adresa: tel.: 

e-mail: Zdrav. Pojišťovna: 

Číslo OP / pasu: Cena: 
 

Bližší údaje o zájezdu 
Dospělí Dítě 6-15 let Dítě do 6let 

Hrad Strčeno 

Tatralandia 

Jaskyňa Slobody 

       4 € 

21 € 

8 € 

Hrad Strčeno 

Tatralandia (nad 140cm) 

Jaskyňa Slobody 

      2,5 € 

19 € 

                 4 € 

Hrad Strčeno 

Tatralandia (pod 140 cm) 

Jaskyňa Slobody 

       0 € 

10 € 

                0 € 

Strava – plná penze               8,5 € Strava – plná penze               8,5 € Strava – plná penze              8,5 € 

Ubytování – dvojlůžkový pokoj 

– jedno lůžko 

               11 € Ubytování – dvojlůžkový 

pokoj – jedno lůžko 

               11 € Ubytování – dvojlůžkový 

pokoj – jedno lůžko 

              11 € 

Místní poplatek 1 osoba                  1 € Místní poplatek 1 osoba                  1 € Místní poplatek 1 osoba                 1 € 

Celkem bez dopravy               54 € 

     1404,- Kč 

Celkem bez dopravy               46 € 

      1196,- Kč 

Celkem bez dopravy             31 € 

       806,- Kč 

Celkem s dopravou 

– část nákladů (10€) 

              64 € 

     1664,- Kč 

Celkem s dopravou 

– část nákladů (10€) 

             56 € 

     1459,- Kč 

Celkem s dopravou 

– část nákladů (10€) 

           41 € 

    1066,- Kč 

   

 Cena zájezdu zahrnuje vstupy do jednotlivých zařízení, ubytování a plnou penzi. Cenová kalkulace 

uvedena v tabulce viz. výše. Program návštěv jednotlivých zařízení může být upraven podle kapacity 

jednotlivých zařízení, případně aktuálnímu stavu jednotlivých zařízení.  

 

Přihlášku je nutné odevzdat do 4.5.2014 včetně úhrady ceny zájezdu – 

panu Bohuslavu Barkovi, Boleradice 323, 691 12 Boleradice 

 

Platbu je nutné uhradit v hotovosti a přednostně v €. V případě platby v korunách bude směna v 

aktuálním kurzu ne méně než 27:1.  
 

mailto:os.nedanov@seznam.cz


 2 

 

Předběžný program a časová kalkulace zájezdu 
 

 

24.5.2014 

 

 

 
 

 

25.5.2014 

 

 

 

 

Záloha: Doplatek: 

Datum: Datum: 

 

Potvrzuji, že jsem se seznámil se všeobecnými podmínkami pro účast na zájezdu pořádaném  

OS Nedánov, s uvedenými podmínkami souhlasím a přijímám je.  

 

 

Prohlašuji, že veškeré mnou uvedené údaje na této přihlášce jsou pravdivé, současně ručím za smluvní 

závazky spolucestujících. 

 

 
 

 

V Boleradicích   dne:  

 

 

Objednavatel:        OS Nedánov: 

 
 

07.30 – 

12.30 

Cesta – Boleradice – Trenčín – Liptovský Mikuláš 

10.00 – 

11.00 

Návštěva hradu STREČNO 

Památník francouzských partyzánů - zájemci 

12.30 – 

13.30 

Ubytování + oběd (individuálně) – Liptovský Mikuláš 

14.00 – 

19.00 

Návštěva Aquaparku - TATRALANDIA 

19.30 – 

20.30 

Večeře  (společná)+ individuální program 

08.00 – 

08.30 

Snídaně (společná) – Liptovský Mikuláš 

09.30 – 

10.30 

Prohlídka Jaskyňa SLOBODY  

10.30 – 

11.00 

Přesun do osady Lazisko 

11.00 – 

11.45 

Prohlídka dřevěného kostela v osadě LAZISKO – památka UNESCO 

12.00 – 

13.00 

Oběd  (společný) – Liptovský Mikuláš 

13.30 – 

19.00 

Cesta Liptovský Mikuláš – Trenčín – Boleradice, návštěva salaše 

14.30 – 

15.15 

Návštěva Salaše KRAJINKA – ovčí sýry, domácí pekárna, museum traktorů,  

domácí zvířátka 

19.00 - 

20.00 

Předpokládaný příjezd do Boleradic 
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Všeobecné podmínky 
 

I. 

Smluvní vztah 

 
Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu (dále jen SZ) uzavíraných s Občanským 

sdružením Nedánov při školní družině Boleradice (dále jen OS Nedánov), na základě kterých se zúčastní zájezdů 

pořádaných OS Nedánov. Právní vztahy se řídí ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku díl 6, § 2521 

- § 2549 (dále jen NOZ) a dále je upřesněn těmito Všeobecnými podmínkami. Za písemný způsob komunikace se 

považuje i použití prostředků elektronické komunikace podle § 562 OZ. 

  

II. 

Smlouva o zajištění zájezdu 

 
OS Nedánov zajišťuje zájezd na základě řádně vyplněné, odevzdané a podepsané závazné přihlášky (smlouvy). U 

nezletilých dětí ve věku do 18 – ti let cestuje-li bez doprovodu, musí závaznou přihlášku podepsat zákonný zástupce 

včetně písemného souhlasu zákonného zástupce připojený ke smlouvě. Za smluvní závazky dalších osob uvedených v 

SZ podepsané objednavatelem, přebírá odpovědnost objednavatel. Podepsáním smlouvy/závazné přihlášky 

objednavatel zároveň potvrzuje, že mu byl předán rozpis se všemi rozhodnými skutečnostmi a charakteristikou 

nabízených služeb, jakož i s těmito všeobecnými podmínkami, které objednavatel uznává a souhlasí s nimi. 

 

III. 

Cena zájezdu a jeho úhrada 

 
Objednavatel hradí splátky ceny zájezdu bezhotovostním převodem na účet OS Nedánov  nebo v hotovosti na adrese 

Boleradice 323. V případě úhrady ceny bezhotovostním převodem se cena, resp. záloha nebo doplatek, považují za 

uhrazené dnem připsání na účet OS Nedánov. Nárok účasti na zájezdu pořádaném OS Nedánov, vzniká úplným 

zaplacením ceny zájezdu. Úhrada musí být provedena nejpozději 30dnů, před termínem konání zájezdu. 

 

IV. 

Práva a povinnosti pořadatele 

 
Pořadatel má právo a povinnost 
- informovat účastníka o všech případných změnách v programu, rozsahu služeb a ceně zájezdu 

- vyloučit účastníka, který při nástupu na zájezd nebo v jeho průběhu nerespektuje program zájezdu, porušuje 

pokyny průvodce nebo poruší ustanovení těchto Všeobecných podmínek, ze zájezdu bez nároku na náhradu, 

za nevyužité služby 

- zrušit zájezd pro malý počet účastníků nebo z důvodů vyšší moci. Rozhodnutí o zrušení zájezdu pro malý počet 

účastníků je OS Nedánov povinno oznámit všem přihlášeným osobám písemně nejpozději do10 dnů před datem 

odjezdu a neprodleně vrátit všechny doposud zákazníkem uhrazené částky.  

- v případě odstoupení zákazníka od smlouvy účtovat storno poplatky podle podmínek uvedených v bodě 6. 

 

V. 

Práva a povinnosti účastníka 

 
Účastník má právo a povinnost 
- vyžadovat poskytnutí zaplacených služeb  

- seznámit se s podmínkami zájezdu, všeobecnými podmínkami, před podpisem SZ a uhradit sjednanou cenu 

zájezdu a dalších fakultativních služeb podle výše uvedených podmínek 

- zajistit si platný cestovní doklad, dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje,  

- veškeré náklady vzniklé nedodržením těchto předpisů nese účastník 

- řídit se pokyny pro účastníky zájezdu a ústními pokyny průvodce  

- reklamovat případné vady poskytovaných služeb ihned po jejich zjištění tak, aby bylo možno tyto vady odstranit 

pokud možno ještě v průběhu konání zájezdu 

- poskytnout potřebnou součinnost při řešení reklamací v místě konání zájezdu. 

 

Účastník, který bez zavinění OS Nedánov nevyčerpá všechny smluvené služby, nemá právo na jejich náhradu. 
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VI. 

Zrušení smlouvy a stornovací poplatky 

 
Objednavatel má právo od smlouvy kdykoliv odstoupit. Zrušení smlouvy nastává okamžikem převzetí tohoto 

písemného oznámení zástupcem OS Nedánov. 

Při odstoupení od smlouvy objednavatelem je tento povinen zaplatit OS Nedánov tyto stornovací poplatky:  

doba mezi obdržením zrušení smlouvy a stanoveným odjezdem.       storno poplatek  

do 30 dnů         10% 

méně než 30 dnů          40% 

 

Storno poplatky se neplatí: 
- v případě zrušení zájezdu ze strany OS Nedánov 

- v případě odstoupení od smlouvy z důvodů zásadní změny smluvních podmínek 

- v případě zajištění náhradních účastníků zájezdu v počtu odpovídajícím smlouvě 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

 
Tyto Všeobecné podmínky platné od 1. 1. 2014 a jsou nedílnou součástí Závazné přihlášky na zájezdy pořádané  

OS Nedánov. 


