…….
číslo smlouvy = VS

uzavřená dle § 2521 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)

ZÁKAZNÍK - OBJEDNAVATEL :
příjmení a jméno:
ulice:
e-mail : @

označ

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Ing. Sousedíková Zdenka
IČO: 22984917
CK MARTINITOUR
28. října 38 , 702 00 Ostrava
mobil: 606 576 723,
č. účtu : 221048761/0100
Email: martinitour@seznam.cz

1.

označ

SMLOUVA O ZÁJEZDU
případě, že se nejedná o zájezd ve smyslu Občanského zákoníku

zastupující prodejce :

dat.narození :

město:
mobil :

PSČ
cest.dokl.

Objednavatel uzavírá s cestovní kanceláří smlouvu ve prospěch následujících - spolucestujících osob:

příjmení a jméno:

datum narození :

adresa:

cest. doklad:

2.
3.
4.
5.
6.
VYMEZENÍ ZÁJEZDU - ROZSAH SLUŽEB :
místo zájezdu:
ubytování:
typ ubytování ( pokoj /apartmá )
doprava:
další služby :
CENA v Kč:
cena zájezdu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

termín:
strava:

vlastní

nástupní místo :

cestovní pojištění

celkem

celkem:
splatná dne:

PLATBA v Kč:
záloha I. Kč:
doplatek Kč:

zaplacená dne:

Prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že jsem převzal/a a seznámil/a se s katalogem včetně ceníku, anebo jsem se seznámil/a s kompletními informacemi o zájezdu na
www.martinitour.cz a že jsem se seznámil/a a souhlasím se zněním Všeobecných smluvních podmínek cestovní kanceláře, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a to za
všechny osoby uvedené v této smlouvě. Zároveň stvrzuji, že jsem se seznámil s detailním popisem ubytovacího místa včetně její polohy, kategorie, stupni vybavenosti, počtem
noclehů, rozsahem stravování a typem dopravy. Zároveň stvrzuji, že jsem byl/a seznámen s vízovými a pasovými předpisy a požadavky na zdravotní dokumenty nezbytné pro
cestu a pobyt pro všechny osoby uvedené v této smlouvě včetně lhůt a poplatků pro jejich vyřízení. Souhlasím se zpracováním a shromažďováním osobních údajů všech
účastníků zájezdu, které jsem pořadateli zájezdu s touto smlouvou a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů poskytl/a , a to za účelem pořádání zájezdu.
Zaplacením zálohy nebo ceny zájezdu bere zákazník na vědomí smluvní podmínky.
CK je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, pokud dojde ke zvýšení ceny za dopravu, včetně cen pohonných hmot, nebo i plateb spojených s dopravou, které
jsou zahrnuty v ceně zájezdu nebo i směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více jak 10%, a to ve lhůtě nejpozději 21 dní před zahájením
zájezdu. V případě jednostranného odstoupení zákazníka od smlouvy, kdy CK neporušila své povinnosti, je zákazník povinen uhradit storno poplatek.

datum:

razítko a podpis prodejce:

podpis zákazníka:
Předáním nebo sdělením osobních údajů (včetně údajů dětí) pro potřeby zájezdu,
pobytu, pojištění a dopravy organizovaných cestovní kanceláři Sousedíková Zdenka,
Martinitour zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů dle směrnice
EU (GDPR), což potvrzuje zaplacením zálohy nebo celé částky za objednanou
službu. Sousedíková Zdenka garantuje, že s těmito osobními údaji bude nakládat dle
směrnice GDPR

__________________________________________________________

potvrzení Martinitour:

