ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY ZÁJEZDŮ
K om pl e t ní s ml uv ní a or g a ni z a č ní p o d mí n ky z áj ez d ů j so u k dis p o zi ci n a
w w w. c k- vi k e n d. c z

Tento zájezd pořádá CK VÍKEND Plus ve spolupráci s osobou uvedenou na přední straně
tohoto letáku. U této osoby získáte informace o zájezdu, u této osoby se též do zájezdu
přihlaste a uhraďte u něj také cenu zájezdu (zálohu a pak doplatek).
Od této osoby obdržíte také pokyny k odjezdu (jsou také zveřejněny na www.ck-vikend.cz).
Přihlášení a platební podmínky: Při přihlášení nahlaste jména, adresy vč. PSČ a datum
narození všech přihlašovaných osob. Přihlášeni jste až po složení zálohy 2000,-Kč/osobu,
zájezd nutno doplatit do plné výše včetně případných ubyt. příplatků do 6 týdnů před odjezdem.
Placení skipasů: Pokud není skipas v ceně, platí se zásadně v EUR (ve Švýcarsku v CHF), a
to až při zájezdu průvodci, který pro všechny účastníky zájezdu zakoupí skipasy za naše
smluvní ceny. Ceny skipasů mohou oproti uvedeným cenám doznat ještě nepatrných změn.
Pokyny na cestu: Do týdne před odjezdem obdržíte „Pokyny na cestu“. Pokud by se údaje o
zájezdu uvedené v pokynech lišily od údajů v tomto letáku, platí údaje uvedené v pokynech.
Přepravní podmínky: K odjezdu se dostavte v určenou hodinu na určené místo. Vezměte s
sebou jen 1 pár lyží nebo 1 snowboard (vždy v obalu), skladné zavazadlo, tedy např. batoh,
tašku nebo kufr. Neberte s sebou krosny s nosičem, cestovní chladničky ani balíky s nápoji.
Pojištění: CK je proti úpadku dle zákona pojištěna u pojišťovny UNIQA. Doporučujeme pojistit se
na dny lyžování tzv. Cestovním zdravotním pojištěním pro krytí nákladů na ošetření v zahraničí.
Změny a rušení zájezdu: Cestovní kancelář si vyhrazuje právo provést změny vyvolané
nepředvídatelnými okolnostmi, zrušit zájezd z důvodů nedostatečného počtu zájemců do 20ti
dnů před odjezdem, v době kratší pak z důvodů změn u dodavatelů služeb, případně špatných
sněhových podmínek. Při nutnosti zrušit zájezd nabídne CK náhradní termín, nebo vrátí celý
zaplacený obnos. CK nezodpovídá za výpadky programu, vyplývající ze zdržení v dopravě
nezaviněná jejími smluvními partnery či v případech, kdy nejezdí některé lanovky.
Lyžařské přilby: v Itálii jsou povinné pro děti do 14 let, pro snowparky pak pro všechny.
Stornovací poplatky (odstupné)
při zrušení zájezdu nebo změně zájezdu (přehlášení na jiný zájezd) za strany klienta:
STORNOPOPLATEK
PŘI ZRUŠENÍ ZÁJEZDU
zbytek uhrazené ceny se vrací

STORNOPOPLATEK
PŘI ZMĚNĚ ZÁJEZDU
zbytek = KOMPENZACE se převádí

42 dnů a více před odjezdem (6 týdnů)

500,-Kč

500,-Kč/5 osob (dohromady)
100,-Kč/os. pro 6 a více osob

41 – 28 dnů před odjezdem (6-4 týdny)

1000,-Kč

500,-Kč

27 – 21 dnů před odjezdem (4-3 týdny)

2000,-Kč

1000,-Kč

20 – 14 dnů před odjezdem (3-2 týdny)

50 % z ceny zájezdu

25 % z ceny zájezdu

13 – 7 dnů před odjezdem (2-1 týdny)

80 % z ceny zájezdu

40 % z ceny zájezdu

6 dnů a méně nebo při nečerpání služeb

100 % z ceny zájezdu

50 % z ceny zájezdu

časové období:

Stornovací podmínky nerozlišují důvod storna. Charakter zájezdů však umožňuje kdykoliv
přihlásit náhradníka bez poplatku, a to i doslova na poslední chvíli u odjezdu.
Případné tiskové chyby tohoto letáku jsou vyhrazeny (vždy platí údaje uvedené na www.ck-vikend.cz)

