Cestou zdraví zs., Vrchlického 1984, 27201 Kladno
Korespondenční adresa: K Cihelně 137/8, 19015 Praha – Satalice
Předsedkyně: PaedDr. Mgr. Hana Čechová, 777 786 878
IČ: 01560051
Kontakt: kancelar@cestouzdravizs.cz
www.cestouzdravizs.cz

Všeobecné obchodní podmínky
jsou součástí přihlášky k pobytovému programu v Umagu
Edukační program organizuje nezisková organizace Cestou zdraví z.s., dle legislativních změn bylo nutno pozměnit název
organizace z Cesta ke zdraví Kladno (uvedeno na přihlášce) na Cestou zdraví z.s.

1/ Odjezd autobusem z ČR v pátek 12.6.2020, příjezd do ČR v neděli 21.6.2020. Vlastní pobyt od soboty
13.6.2020 do soboty 20.6.2020. V přihlášce uveden termín včetně odjezdu z ČR a příjezdu do ČR.
2/ Pobytová taxa 7 EUR dospělý / pobyt, dítě 12 - 18 let 3,5 EUR / pobyt se hradí na místě v den příjezdu.
3/ PLATBEBNÍ PODMÍNKY:
a) Platbu můžete provést JEDNORÁZOVĚ CELOU ČÁSTKOU, datum splatnosti se řídí datem splatnosti zálohy. Z hlediska účetní
uzávěrky je pro nás tento mechanismus jednodušší, ale není podmínkou. Na přihlášce rozepsána platba zálohy a doplatku.
b) Platbu ZÁLOHY proveďte dle pokynů, DOPLATEK uhraďte nejpozději do 30.4.2019. Uvedeno v přihlášce. DĚKUJEME
c/ V případě STORNA z vaší strany (do 15.5.2019) nám partner nepočítá neobsazené lůžko. Úhradu za ubytování vracíme v
plné výši, pouze odečítáme manipulační poplatek 200,- Kč. Spolubydlící je ale nucen(a) doplatit 1/1 pokoj, popř. si sehnat
náhradnici (náhradníka). Doplatek za 1/1 pokoj NENÍ MOŽNÝ v hotelu Adriatic – pokoje s balkonem.
Tato vstřícnost ze strany chorvatského partnera se nevztahuje na pobyt, který zrušíte v den odjezdu, popř. se na pobyt vůbec
nedopravíte. Tyto případy řešíme individuálně.
Storno je potřeba nahlásit písemně, uvést důvody, popř. lékařské potvrzení.
4/ Sjednejte pojištění pro cestu a pobyt v zahraničí, nejlépe u své zdravotní pojišťovny.

5/ Závěrečné informace k odjezdu a programu posíláme poté, jakmile dopravce definitivně potvrdí odjezdové časy a stání,
nejpozději cca 7 dní před odjezdem.

6/ PŘIHLÁŠKA NA POBYT
a) Přihlášku ve formátu PDF vytiskněte, podepište a pošlete zpět opět ve formátu PDF prostřednictvím e-mailu.
b) Pokud poštou, pak pouze jako OBYČEJNÉ PSANÍ na KORESPONDENČNÍ ADRESU: K Cihelně 137/8, 19015 Praha – Satalice
c) Máte-li v přihlášce změny (nové tel. číslo, OP či pas apod.), popř. některé údaje chybí, napište přímo do přihlášky.
Netelefonujte, vše potřebuji písemně, aby nedošlo k chybě. Nové údaje budeme mít od vás potvrzeny a v systému vše
opravíme.

7/ DOPRAVA autobusem:
Pokud volíte společnou dopravu autobusem z Kralup a Prahy, jste ubytováni hromadně v den příjezdu, tudíž NEPOSÍLÁME
ŽÁDNÉ UBYTOVACÍ VOUCHERY.
Do přihlášky nutné uvést místo nástupu, bez těchto informací počítám nástupní místo Kralupy nad Vltavou (pro kralupské
cvičenky) a Praha Letňany. Pokud autobus z Kralup nebude plně obsazen, lze doplnit cestujícími z Prahy.
A) Kralupy nad Vltavou, parkoviště u zimního stadionu, pátek 14.6.2019, předpokládaný čas 15:20 hod., bude upřesněno.
B) Praha stanice metra Nové Butovice (v případě dopravce CK Inter Zbiroh). Čas cca 16.20 hodin, bude upřesněno.
C) Praha konečná metra C Letňany (v případě dopravce Gumdrop). Čas 16:30 hod. Jízdní řád a nástupní místa včetně příplatku
za svoz společnosti GUMDROP na: http://gumdrop.cz/autobusem/do/chorvatsko
D) Brno, parkoviště ul. Bauerova u BVV, bývalá brána č. 10 (dopravce Gumdrop), čas odjezdu 19:30 hod.
Účastníci z Moravy OBDRŽÍ UBYTOVACÍ VOUCHER, ubytují se samostatně v den příjezdu.

8/ VLASTNÍ doprava:
Dojezd v sobotu 13.6.2020 nejlépe do 13.00 hodin. OBDRŽÍTE UBYTOVACÍ VOUCHER, ubytujete se samostatně.
9/ Informační schůzka se bude konat v sobotu dne 14.6.2020 v 18.30 hodin v prostorách Lobby Baru hotelu Adriatic. Účast
všech nutná.
5.1.2020

Těšíme se na setkání v Umagu
Hana Čechová a kol.

