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  Lyžařský výběrový kurz v Rakousku 
 
    Termín: 12. – 16. 12. 2015      

    Místo: středisku Hochzillertal/Hochfügen   

                                 Cena kurzu: 7.720 Kč  

 

V ceně je zahrnuto:  

doprava, plná penze a ubytování na 4 noci, 5-ti denní skipas pro oblast 

Hochzillertal/Hochfügen, pojištění léčebných výloh a storna zájezdu (Allianz), delegát 

CK, pojištění CK dle zákona 159/2001 Sb., pojištění léčebných výloh a stornovacích 

poplatků 

 

Platba: Záloha 3.500 Kč (zaplatit do 20.června !!!), doplatek (do 20.října)1 

 

 

Stornovací poplatky CK Columbus: 

 10% z celkové ceny zájezdu dojde-li 

ke zrušení účasti na zájezdu v době 

do 60 kalendářních dnů před 

stanoveným termínem zájezdu. 

 50% z celkové ceny zájezdu,  

dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době od 59 do 15 kalendářních dnů před 

stanoveným termínem zájezdu. 

 80% z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době  

od 14 do 7 kalendářních dnů před stanoveným termínem zájezdu. 

 100% z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době kratší  

než 7 dnů před stanoveným termínem zahájení zájezdu. 

 

Pojištění stornovacích poplatků (Allianz): 

Pojištění kryje již vynaložené náklady na zájezd, 

na který nemůžete odcestovat z důvodů: nemoci, 

úrazu, úmrtí, škody na majetku nebo zmeškání 

dopravního prostředku. Pojišťovna uhradí až 80 

% stornopoplatků. Pojištění je sjednáno v okamžiku zaplacení zálohy 

 

Výluky u pojištění stornopoplatků: 

 změna zdravotního stavu vlivem psychické poruchy, choroby či deprese 

 změna zdravotního stavu v reakci na očkování 

 komplikace po kosmetických výkonech v oboru plastické chirurgie 

 úmyslné sebepoškození/sebevražda 

 nepříznivá situace v cílové zemi (politická, klimatická) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------zde odstřihnout------------------------------------------------------------------ 

Závazná přihláška na lyžařský výběrový kurz v Rakousku 

 

Přihlašuji …………………………………………………………  na lyžařský výběrový kurz v 

termínu  12. – 16. 12. 2015  

Cena kurzu je 7.720 Kč. Vyberte jednu z možností: sjezdové lyže / snowboard  
    

………………………………………………………………… 

           podpis rodiče nebo zletilého student 

                                                           
1 Platba proběhne bezhotovostním převodem na účet gymnázia. 

číslo účtu gymnázia 687 243 39/0800 

specifický symbol 324 154  

variabilní symbol rodné číslo studenta (bez lomítka) 

zpráva pro příjemce jméno + třída 

Krytí Limity 

ze stornopoplatku 80 % 


