Přihláška - Objednávka (pobytu, služby)

Rezervační číslo = variabilní symbol

Rezervace do:

uzavřená dle občanského zákoníku, zákon č. 89/2012, díl 6 - Zájezd, § 2521 a násl.; platná od 1.1.2014

SMLUVNÍ STRANY:
A. CESTOVNÍ KANCELÁŘ (pořadatel zájezdu)

zastoupená OBCHODNÍM ZÁSTUPCEM:

CK Viktor Kohout s.r.o.
sídlo: Bezručova 923/11 • 784 01 Litovel • IČ: 02287951 • DIČ: CZ02287951
zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 57596
pobočka Litovel: nám. Př. Otakara 754 • 784 01 • T: 585 371 076 • 585 342 300
pobočka Olomouc: Opletalova 10 • 772 00 • T: 585 205 591
číslo účtu:

www.bavi.cz • info@bavi.cz

3349819389 / 0800

Všechny vícedenní zájezdy pořádané cestovní kanceláří jsou plně pojištěny ve smyslu zák.č.159/1999 Sb.

B. ZÁKAZNÍK (objednavatel)
příjmení, jméno, titul:

datum narození:

mobil:

st. příslušnost:

ulice, č.p.:

čís. cest. dokladu:

telefon:

ČR

město:

PSČ:

e-mail:

C. ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU (vč. objednavatele, je-li účastníkem zájezdu)
příjmení, jméno, titul:

adresa - město, ulice, č.p.:

telefon:

datum narození:

čís. cest. dokl.:

st. příslušnost:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

D. PODROBNOSTI ZÁJEZDU
zájezd:
místo pobytu:

minimální počet zákazníků nutný pro realizaci zájezdu:

termín:

počet dnů:

počet nocí:

doprava:

druh:

nástup. místo, trasa:

kategorie:

dle katalogu

ubytování:

název, kat.:

typ pokoje:

poloha, vybavení:

dle katalogu

stravování:

rozsah:

způsob: dle katalogu

Ubytování je v souladu s právními předpisy cílové země.

E. KALKULACE CENY ZÁJEZDU A POJIŠTĚNÍ
cena Kč

počet osob:

celkem Kč

Pojištění:

základní cena:
dětská cena:

zahraničí ( 30 Kč /den):

počet osob:

příplatek 1:

počet dnů:

příplatek 2:

celkem Kč:
Máte-li zájem o pojištění,napište ano a vyplňte počet osob !

sleva:
cena celkem vč. pojištění:

F. PLATBY A ZPŮSOB ÚHRADY

ano / ne:
tuzemsko ( 18 Kč /den):

číslo účtu:

3349819389 / 0800

záloha Kč:

poznámka ( nezávazný požadavek bez právního nároku a garance):
variabilní symbol:

doplatek Kč:

splatná dne:

splatný dne:

uhrazená dne:

uhrazený dne:

způsob platby:

způsob platby:

Zákazník (objednavatel) uzavírá s CK Viktor Kohout s.r.o. tuto Smlouvu o zájezdu podle zákona 159/1999 Sb. a potvrzuje, že je oprávněn jednat a podpisovat se také jménem všech účastníků zájezdu, uvedených v této smlouvě a
Smlouvu o zájezdu uzavírá i za ně. Zákazník prohlašuje, že zajistí, aby jím přihlášené osoby dostály svým povinnostem vůči CK Viktor Kohout s.r.o. CK Viktor Kohout s.r.o. se zavazuje poskytnout zájezd dle výše uvedených podmínek a
zákazník se zavazuje zaplatit smluvenou výše uvedenou celkovou cenu. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami. Svým podpisem zákazník stvrzuje, že je seznámen a
souhlasí se Všeobecnými smluvními podmínkami CK Viktor Kohout s.r.o., které jsou nedílnou součástí této smlouvy, a že je převzal spolu s kartičkou pojištění záruky v důsledku úpadku CK.
V případě dokoupení komplexního cestovního pojištění zákazník potvrzuje, že se seznámil s pojistnými podmínkami. Zákazník potvrzuje, že souhlasí s obsahem Smlouvy o zájezdu a s obsahem ceny, a že převzal katalog (nabídku) CK
Viktor Kohout - BAVI, dále byl seznámen s hlavními charakteristickými znaky ubytovacího místa, polohy, kategorie a stupně vybavenosti ubytování, dopravy a s rozsahem stravování včetně příslušného formuláře dle vyhlášky č.
122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb. Pokud zákazník uzavírá tuto smlouvu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že jejejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje
jejím souhlasem, a dále, že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech zájezdu.
V souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních (dále jen „Nařízení“) a v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník souhlasím tímto s tím, aby společnost CK Viktor Kohout s.r.o., IČO: 02287951, sídlo: Bezručova 923/11, 78401 Litovel (dále jen „správce“) jakožto správce osobních údajů ve smyslu Nařízení, zpracovával mnou poskytnuté
osobní údaje: Fotografie a videozáznam o mé osobě (dále jen „osobní údaje“), za účelem zveřejnění na webových stránkách a pořízení propagačního videa a zveřejnění tohoto videa za účelem propagace správce. Odvoláním souhlasu není
dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Zpracovávat můžou mimo správce i pověření zpracovatelé, jakými jsou poskytovatelé softwaru pro správce, účetní a auditorské agentury apod.
Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, požadovat jejich opravu, aktualizaci či výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Rovněž
mám právo na přenositelnost osobních údajů. Byl/a jsem také poučen/a, že mám právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat sdělením prostřednictvím emailu info@bavi.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem
jeho doručení správci. Také mám právo v případě pochybností o dodržování právních předpisů souvisejících se zpracování osobních údajů obrátit se na správce nebo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu
osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice.

Datum uzavření

podpis zákazníka

razítko a podpis obch. zástupce

razítko a podpis CK Viktor Kohout - BAVI

