
SMLOUVA o ZÁJEZDU uzavřená ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.(PŘIHLÁŠKA)                                                                                               
 

(Vyplněný a vlastnoručně podepsaný formulář zašlete doporučeně, naskenujte nebo faxujte !) 

                                                                                                                      

SMLUVNÍ STRANY                                         číslo smlouvy:               

Cestovní kancelář:                 Tel., Fax: +42 02 33380128             IČO: 60217472 

Mgr. Bohuslava Škvárová       Mobil:       +42 0603 713185            DIČ: 007-455705087 

Komořanská  7                              info@ckneon.cz    

143 00 Praha 4                         www.ckneon.cz                            
Konc. listina ev.č. 310007-000321794           Bankovní spojení: KB Praha 4 č.ú. 4593870287/0100                                         

Zákazník: 
Příjmení, jméno:    Cena za osobu:                      Sleva:      

Datum narození:        St.příslušnost:        KS:308    VS:                                   

Trvalé bydliště:       PSČ:        
Telefon (vč. předčíslí):       Mobil:      E-mail:       

ROZSAH SLUŽEB - VYMEZENÍ ZÁJEZDU 

Termín zájezdu:       Země pobytu:       Číslo zájezdu:       

 
DOPRAVA TYP UBYTOVÁNÍ STRAVA 

  Autobus 
  Individuální 

 

Nástupní místo:       

Penzion         Hotel 
Apartmán      Ostatní 

 
Kategorie:       

Počet osob v pokoji:    

Bez stravy      Polopenze 
Snídaně         Večeře 

             

             POJIŠTĚNÍ 

Komplexní        Variantní 

                                          SPOLUCESTUJÍCÍ 
Příjmení, jméno                      Narozen/a        Adresa, tel., e-mail Cena za 

osobu: 
Sleva 

                              

                              

                              

                              

Poznámka Zprostředkovatel (razítko,číslo) Podpis zprostředkovate-
le a datum: 

Přání klienta, které budeme v rámci možností respektovat 
(ubytování, místo v autobuse, společně cestuje s, a pod.): 
 

      

  

Cena celkem: 
                              
 

Záloha: 
                            

Splatnost dne 
                            

Doplatek: 
                            

Splatnost dne: 
      

Prohlášení zákazníka: Prohlašuji tímto, že jsem byl(a) seznámen(a) s veškerými podmínkami uvedenými v této cestovní 
smlouvě a s podmínkami přílohy „Všeobecné podmínky účasti na zájezdech a reklamační řád cestovní kanceláře Mgr. Bohusla-
va Škvárová, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou k dispozici i u každého zprostředkovatele  (prodejce). Souhlasím 
s těmito dokumenty ve všech bodech a to i jménem všech účastníků, kteří mne k uzavření smlouvy zmocnili. Dále potvrzuji, že 
jsem převzal(a)  katalog zájezdů cestovní kanceláře Mgr. Bohuslava Škvárová (nebo nabídkové listy, příp. dodatečnou písem-
nou nabídku zájezdů) a přílohy cestovní smlouvy s uvedením všech skutečností dle zákona 159/1999sb. a dodatku 111/2018 
s účinností od 1.7. 2018.   Souhlasím  s  tím,  aby osobní údaje včetně rodného čísla, uvedené na této smlouvě, byly zahrnuty 
do elektronické databáze cestovní kanceláře  Mgr. Bohuslava Škvárová v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. a dle zásad 
GDPR byly dále zpracovány pouze pro potřeby cestovní kanceláře  Mgr. Bohuslava Škvárová.  Na základě zmocnění uděluji 
souhlas též jménem všech osob, které mne k uzavření této smlouvy zmocnily. 
Datum: 

 
 

Podpis  za cestovní kancelář: Podpis klienta: 

              ®  

                                                                                                          formulář elektronicky 



 

 


