LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ - RAKOUSKO
Lyžařská oblast Zettersfeld a Hochstein, se rozkládá u města Lienz na svazích největšího
rakouského pohoří Vysoké Taury v blízkosti nejvyšší hory Rakouska – Grossglockner (3 798 m).
Lyžuje se na 40 km sjezdových tratí všech obtížností, v nadmořské výšce kolem 2 000 metrů. K
dispozici je šest vleků, jedna kabinková a pět sedačkových lanovek, snowboardpark. Uměle
zasněžováno je 95% sjezdovek. Zettersfeld je vhodný pro začátečníky i středně zdatné lyžaře a
snowboardisty. Hochstein, kde se jezdí i světový pohár, je vhodný pro středně i velmi dobré
lyžaře a snowboardisty.

termín:

18.01.2022 - 23.01.2023

sraz: 22:30
místo odjezdu: ulice Evropská, hotel Diplomat, metro
Dejvická
návrat: 2:00 - 3:00

s sebou:

Platný cestovní doklad; snídani, svačinu a oběd na první den; dostatek pití (doporučujeme termosku); pohodlné
oblečení, polštářek, deku apod. na cestu v autobuse; přezůvky; vratnou zálohu €5 na skipas; vratnou kauci €10 do
pensionu; batůžek na sjezdovky; další instrukce naleznete v přiložených pokynech.

doprava:

Zahraničním autobusem s klimatizací.

ubytování:

Horská chata „Berggasthaus Zettersfeld“ leží v krásném prostředí, přímo na svahu ve středisku Zettersfeld, v
blízkosti horní stanice kabinové lanovky. Dvou až šestilůžkové pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením.

stravování:

Zajištěno formou plné penze. Začíná se večeří v den příjezdu a končí obědem v den odjezdu.

pojištění CK:

CK2 je pojištěna proti úpadku dle zákona 159 / 1999 Sb. u Evropské Cestovní Pojišťovny, a. s. - č. smlouvy:
1180000043

cena zahrnuje:

Cena zahrnuje dopravu autobusem, ubytování na 3 noci s plnou penzí (začíná se večeří v den příjezdu a končí se
obědem v den odjezdu), čtyřdenní skipas, zákonné pojištění CK proti úpadku a služby delegáta v místě.
Cena zahrnuje komplexní pojištění, které obsahuje i pojištění proti stornu.

Skipas: Čtyřdenní platný pro oblast Zettersfeld a Hochstein.

cena* vč. příplatkových služeb:
Základní cena dle katalogu za žáka či studenta narozeného roku 2003 a mladší:
Základní cena dle katalogu za žáka či studenta narozeného roku 1997 - 2002:
Základní cena dle katalogu pro dopspělou osobu:

7 470,- Kč
7 970,- Kč
10 585,- Kč

*Uvedené ceny jsou kalkulovány při min. počtu 40 žáků či studentů. V případě nedosažení tohoto počtu přihlášených se cena navyšuje o 200,- Kč
až 500,- Kč, podle počtu přihlášených. Aktuální stav přihlášených Vám sdělí vedoucí pedagog.

Přihlášení a
úhrada:

1) do
2) do
3) do

25. 10. 2022 odevzdat vyplněnou závaznou přihlášku
4. 11. 2022 uhradit zálohu ve výši 4000,- Kč
12. 12. 2022 uhradit zbytek ceny kurzu

Pojištění:

Cena již zahrnuje komplexní pojištění, které obsahuje pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, poj.
odpovědnosti za škodu na zdraví a na majetku, pojištění zavazadel a pojištění storna zájezdu.

Postup k přihlášení:
1) Vyplněnou závaznou přihlášku odevzdejte vedoucímu pedagogovi
2) Cenu zájezdu či zálohu, prosíme, uhraďte do uvedených dat

Převodem na školní účet

2001240080/6000

Variabilní symbol

202302

Stornopoplatky: V případě zajištění náhradníka se storno poplatky neúčtují, v době kratší 7 dnů před odjezdem si však náhradník musí zajistit vlastní pojištění.

Výše stornopoplatků: 150 až 120 dnů před zájezdem 15% z ceny zájezdu, 119 - 60 dnů před zájezdem 30% z ceny zájezdu, 59 - 30 dnů před
zájezdem 50% z ceny zájezdu, 29 - 10 dnů před zájezdem 70% z ceny zájezdu, 9 dnů až den odjezdu (včetně) 90% z ceny zájezdu. V případě
vyloučení ze zájezdu v důsledku porušení pasových, celních a devizových náležitostí či hrubého narušení zájezdu je účtováno storno ve výši
100% z ceny zájezdu. Zájezd lze zrušit pouze písemnou formou na adrese storno@ck2.cz či doporučeným dopisem. Výše storna je započítána
ode dne prokazatelného doručení storna. V případě pojištění stornopoplatků (doporučujeme) a následné pojistné události vrací pojišťovna 80%
stornované částky.

"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závazná přihláška - vyplňujte čitelně HŮLKOVÝM písmem, děkujeme.
Příjmení a jméno
(VS: )

Rodné číslo*

Mobil na zákon. zástupce
Email na zákon. zástupce

(VS: )

*neúplné či chybné RČ má za následek nepojištění **pokud variantu nevyberete, automaticky se volí varianta NE

V

dne:

2 0 2

Podpis*** zákonného zástupce

*Svým podpisem stvrzuji, že uhradím cenu zájezdu v uvedeném termínu, stejně tak jako event. vzniklé škody zapříčiněné mým dítětem v době jejího konání. Stvrzuji, že jsem se seznámil/a s
podmínkami zde uvedenými a vím, že mohu nahlédnout do smlouvy mezi školou a CK. Souhlasím s předáním osobních údajů mého dítěte školou cestovní kanceláři za účelem jeho pojištění.
Souhlasím s tím, aby CK2 zpracovávala osobní údaje nejen moje, ale i mého dítěte, a to v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů
(http://gdpr.ck2.cz) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

