
 
 
LYŽAŘSKÝ KURZ   
 
Francie – Vars / Risoul                                                                   18.01. – 25.01.2020 
 
 

Cena: 8 250 Kč  částku uhradit do Školního programu - Pokladna 
 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem; 5x ubytování v apartmánech; 5denní skipas Foret Blanche; pobytové 
poplatky; komplexní cestovní pojištění (rozsah viz. níže); pojištění záruky v důsledku úpadku CK   
 
Záloha č. 1 ve výši 1 500 Kč je splatná při potvrzení zájmu, resp. při předání vyplněné přihlášky ve škole 
Záloha č. 2 ve výši 3 000 Kč je splatná do 25.10.2019 
Doplatek ve výši  3 750 Kč je splatný do 16.12.2019 
 
 
 

Informace k lyžařskému kurzu Vám rádi sdělíme i na telefonních číslech 387 318 990, 387 318 152. 
 

Základní cena pobytu zahrnuje komplexní cestovní pojištění ČSOB pojišťovny a.s..  
U nabízeného pojištění je možno rekreačně provozovat běžné rekreační sporty. Pojištěny jsou: zimní sporty na 
upravených a pro veřejnost otevřených sjezdových a běžeckých tratích, nikoliv však spojených se skoky nebo akrobacií. 
 

Pojištění léčebných výloh  do 3,500.000 Kč  
 

Pojištění úrazu  - trvalé následky  do    200.000 Kč 
 - smrt úrazem  do    100.000 Kč 
 - limit trvalých následků úrazu 10% 
 - denní odškodné 50 Kč 
 - limit denního odškodného 29 dní 
 - jednorázové odškodné za hospitalizaci 2.000 Kč 
 

Pojištění odpovědnosti za újmu  na zdraví do 2,000.000 Kč 
   na majetku do 1,000.000 Kč   
 

Pojištění cestovních zavazadel  1 pojistná událost do 20.000 Kč 
     

Fakultativně / nepovinně:  
pojištění stornopoplatků (spoluúčast pojištěného 20%, min. 500 Kč) +150 Kč / osoba / pobyt 
5x večeře (více na www.cbmenu.cz; kompletní menu s přílohou) +500 Kč / osoba / pobyt 

 

V případě, že se rozhodnete pro pojištění stornopoplatků, případně zajištění stravy, prosíme o připočtení částky 
k základní ceně pobytu a úhradě společně s doplatkem, tedy do 16.12.2019. 
 

Odstoupení od smlouvy:  
Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoli před zahájením lyžařského kurzu bez udání důvodu. Smluvní vztah je 
zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné oznámení o odstoupení od smlouvy (storno) doručeno cestovní 
kanceláři. Stornopoplatky činí 
  15 % z celkové ceny zájezdu, pokud k odstoupení od smlouvy dojde víc než 60 dní před zahájením zájezdu 
  35 % z celkové ceny zájezdu, pokud k odstoupení od smlouvy dojde mezi 59. a 40. dnem před zahájením zájezdu 
  50 % z celkové ceny zájezdu, pokud k odstoupení od smlouvy dojde mezi 39. a 20. dnem před zahájením zájezdu 
  75 % z celkové ceny zájezdu, pokud k odstoupení od smlouvy dojde mezi 19. a 10. dnem před zahájením zájezdu 
  90 % z celkové ceny zájezdu, pokud k odstoupení od smlouvy dojde mezi   9. a   4. dnem před zahájením zájezdu 
100 % z celkové ceny zájezdu, pokud k odstoupení od smlouvy dojde méně než 4 dny před zahájením zájezdu 
 

Pro stanovení výše stornopoplatků je rozhodující datum doručení písemného oznámení CK Sally Tours o odstoupení od smlouvy. 

Podmínky účasti: 
 Při odjezdu bude odevzdáno zdravotní potvrzení, potvrzení o bezinfekčnosti a potvrzení o seřízení vázání v odborném 

servisu 

 Lyžařská přilba  

 Kartička pojištěnce 

 Cestovní pas, nebo občanský průkaz 

 Studentem potvrzené poučení – Pravidla a bezpečnost na sjezdovkách 

Nezapomeňte: 

 Osobní léky, opalovací krém, lyžařské brýle a rukavice, přezůvky, oblečení do chaty, dostatek vhodného oblečení na 

lyžování (voděodolné kalhoty a bunda, popř. kombinéza, lyžařské ponožky, termoprádlo), ručníky, hygienické potřeby, 

batůžek na svačinu do autobusu, lahev na pití… 

 Čistící prostředky na závěrečný úklid (saponát, houbička, hadřík…) 

 Lyže svázané a  zabalené ve vaku na lyže! 

Upozorňujeme, že vedoucí kurzu neručí za odcizení vybavení a osobních věcí studentů!  

http://www.cbmenu.cz/

