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Vážení klienti,  
žádáme Vás tímto, abyste se před vyplněním Cestovní smlouvy – Objednávky na akci seznámili se způsobem vyplnění a s podmínkami účasti 
na zážitkových akcích (dále jen zájezdu). Svým podpisem na přihlášce stvrzujete, že jste byli se Všeobecnými a záručními podmínkami pro 
poskytování služeb při zajišťování zájezdů Cestovní kanceláře VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ s.r.o. seznámeni a souhlasíte s nimi.  

Vyplnění Cestovní smlouvy:  
1. 1X ČITELNĚ VYPLŇTE Cestovní smlouvu - objednávku včetně adresy, rodného čísla a telefonu. 
2. VELIKOSTI (VÝŠKA/VÁHA/NOHA): Vyplňujte jen tam, kde je to zapotřebí tedy: u raftingu, horolezectví, jezdectví, paraglidingu. 
3. NÁSTUPNÍ MÍSTO vyplňte pouze u zájezdů s dopravou. 
4. DALŠÍ OBJEDNANÉ SLUŽBY ZA DOPLATEK: např. půjčovné neoprenu nebo polopenze. Chcete-li si objednat služby za 

doplatek, vyplňte příslušný údaj.  
5. ZAŠLETE vyplněnou cestovní smlouvu - přihlášku na naší adresu. My Vám ji potvrdíme, uděláme si fotokopii pro naši potřebu a 

potvrzenou Vám ji poštou zašleme zpět.  
6. PLATBA:  

- SLOŽENKOU NA NAŠI ADRESU. Na zadní díl složenky označený jako zpráva pro příjemce uveďte jméno a o jaký se jedná 
program + termín. NEPLAŤTE SLOŽENKOU NA ÚČET, platba nelze identifikovat a vznikají zbytečná nedorozumění. 

- Bankovním převodem na účet u GE Money Bank: 154967505/0600. Jako variabilní symbol uvádějte vaše rezervační číslo. 
o ZÁLOHA 500 Kč za osobu na víkendové akce, pokud se jedná o akci, která se uskuteční za delší dobu než 1 měsíc. 
o ZÁLOHA 50% ze základní ceny zájezdu na vícedenní, týdenní akce, zájezdy s dopravou, pokud se jedná o akci  
nebo zájezd, který se uskuteční za delší dobu než 1 měsíc. 
o Zálohu zaplaťte do 10 dnů od obdržení potvrzené objednávky. Doplatek ceny zaplaťte 3 týdny před zahájením. 
o CELOU ČÁSTKU ZAPLAŤTE, pokud se jedná o akci -zájezd, který se uskuteční za dobu kratší, než 1 měsíc.  

7. Podrobné informace obdržíte 10 - 7 dní před nástupem na Váš zájezd, program nebo pobyt.  
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Cestovní smlouva*  Objednávka na akci*  * (zatrhne CK)  

1 Účastník:  

Příjmení a jméno:  Datum narození:  telefon (nejlépe mobil):  Email:  

Adresa trvalého bydliště včetně PSČ:  Kontaktní Adresa PSČ:  Velikosti (výška/váha/noha):  nástupní místo:  

dle zákona 159/1999 Sb. zákazník uzavírá cestovní smlouvu, objednává (i ve prospěch následujících osob) a ručí za postoupení všech informací k zájezdu - akci těmto osobám  

2. účastník - Příjmení a jméno:  Datum narození:  Telefon (nejlépe mobil):  Email:  

Adresa trvalého bydliště včetně PSČ:   Velikosti (výška/váha/noha):  Nástupní místo:  

3. účastník - Příjmení a jméno:  Datum narození:  Telefon (nejlépe mobil):  Email:  

Adresa trvalého bydliště včetně PSČ:   Velikosti (výška/váha/noha):  Nástupní místo:  

4. účastník - Příjmení a jméno:  Datum narození:  Telefon (nejlépe mobil):  Email:  

Adresa trvalého bydliště včetně PSČ:   Velikosti (výška/váha/noha):  Nástupní místo:  

Vymezení zájezdu – objednané akce:  

Název:   Termín:  číselný kód:  
Ubytování (jen pokud je možnost 
výběru)  

Místo -poloha:  Typ ubytování  Kategorie – vybavenost  

Doprava:  Vlastní  Autokar  Vlakem za doplatek  
Stravování:  Bez stravy  polopenze v ceně zájezdu  polopenze za doplatek  
Další objednané služby za příplatek (např. stan+ karimatky, ubytování….):  

Druh služby za příplatek  Poznámky  
A   
B   
C   
Cena zájezdu – objednané akce  

Účastník  Základní cena 
v Kč  

Sleva Kč  Příplatky A  Příplatky B  Příplatky c  Cena za osobu 
celkem v Kč  

1        
2        
3        
4        

Variabilní symbol (=číslo rezervace) pro identifikaci platby:   Celkem   

Placení objednaných služeb (termín úhrady nejpozději 30dní před zahájením zájezdu nebo akce): 

Záloha celkem (Kč):  Způsob úhrady: Doplatek Celkem (Kč):  Způsob úhrady:  

  složenkou na adresu CK VK   složenkou na adresu CK VK 

  vkladem na účet nebo bankou    vkladem na účet nebo bankou  

  v hotovosti v kanceláři prodejce    v hotovosti v kanceláři prodejce  

 
Podpis a razítko zástupce CK:     Poslat podrobné pokyny k zájezdu – akci e-mailem  

Podpis účastníka:  
 
Datum:  

 
Objednavatel svým podpisem ztvrzuje, že byl seznámen se Všeobecnými a záručními podmínkami pro poskytování služeb Cestovní kanceláře VALAŠSKÉ 
KRÁLOVSTVÍ s.r.o. U osob mladších 18 let dává souhlas jeho zákonný zástupce. Dále svým podpisem ztvrzuje, že mu nejsou známy žádné překážky v účasti 
na zájezdu – objednané akci ani u něho, a ani u jím objednaných účastníků a uvědomuje si odpovědnost v případě nepravdivě uvedených údajů. Objednavatel 
a všichni účastníci dávají souhlas k zařazení osobních údajů do databáze Cestovní kanceláře VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ s.r.o. a jejich použití pro potřeby CK. 
Objednavatel souhlasí se zasíláním nabídek na jím uvedené adresy a to včetně emailové adresy, u všech uvedených účastníků. Objednavatel souhlasí jménem 
všech přihlášených účastníků s pořízením záznamu (zpravidla fotodokumentace, videozáznam…) z průběhu akce nebo zájezdu pořádaného CK VALAŠSKÉ 
KRÁLOVSTVÍ pro komerční, propagační a reklamní účely. Současně dávají souhlas ke zveřejnění těchto záznamů a jejích i upravených částí. 


