ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA EXKURZI – SALZBURG A OKOLÍ
Podpisem této závazné přihlášky a doručením škole zákonní zástupci žáka přihlašují žáka k účasti na školní exkurzi.

Jméno a příjmení žáka:

Datum narození:

Adresa:

zastoupený/á zákonným zástupcem jméno a příjmení rodiče:
Telefonní čísla pro případ kontaktování během školního kurzu:
Matka:
Otec:

Datum a podpis zákonných zástupců

Originál této závazné přihlášky se odevzdává škole nejpozději do 1. 5. 2018,
doporučujeme proto zhotovit si kopii pro vlastní potřebu.


I.

Popis exkurze

Popis školní exkurze je uveden v informačním letáku, který je připojen k této přihlášce a je její nedílnou součástí. Organizace školní
exkurze bude zajištěna Církevním gymnáziem Plzeň, jmenovitě Mgr. Vladislavem Janouškovcem (dále jen „vedoucí exkurze“)
II.

Cena

1. Celková cena exkurze činí 5 950 Kč (slovy: pět tisíc devět set padesát korun českých) (dále jen „cena školní exkurze“).
2. V ceně školní exkurze jsou zahrnuty všechny platby, autobusová doprava, 3x ubytování včetně polopenze v Pensionu Heidi –

http://www.apartmany-heidi.cz, veškeré vstupy (lanovka a vstup na Hohensalzburg, rodný dům Mozarta, Dom Quartier, Salzwelten
Hallstatt, Eisriesenwelt, Lichtensteinklamm, Zámek Hellbrunn, poplatky a taxy (silniční a pobytové), cestovní pojištění (úrazové
pojištění, pojištění léčebných výloh, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel - pojištění AXA Komfort).

III. Způsob platby
Cena školní exkurze se hradí 2 splátkami, vždy převodem na účet školy č. 4825380237/0100, variabilní symbol 19092018. Při platbě
převodem žák uvede do zprávy pro příjemce vždy svoje jméno. Škola vystaví potvrzení o zaplacení pouze na vyžádání žáka, a to
písemným potvrzením vydaným kanceláří školy.
a)
b)

záloha 2 000 Kč – nejpozději do 1. 5. 2018
doplatek 3 950 Kč – nejpozději do 30. 8. 2018.

IV. Storno podmínky při zrušení účasti žáka na školní exkurzi
1. V případě, že žák zruší účast na školní exkurzi bez zajištění odpovídajícího náhradníka, zavazuje se uhradit škole storno v následující

výši:
a)
90 až 60 dnů včetně před termínem zahájení exkurze – 20% z celkové ceny, nejméně však 500 Kč
b)
60 až 11 dnů včetně před termínem zahájení exkurze – 50% z celkové ceny
c)
10 dnů a méně před termínem zahájení exkurze – 100% z celkové ceny
2. Odpovídající náhradník musí být žákem Církevního gymnázia.

