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pfied odjezdem zbytek uhrazené ceny se vrací zbytek uhrazené ceny se pfievádí na jin˘ zájezd

42 a více dnÛ (6 t˘dnÛ) 500,- Kã/os. pro 1-5 osob celkem 500,- Kã, 6 a více 100,- Kã/os.

41 - 28 dnÛ (6 - 4 t˘dny) 1 000,- Kã/os. 500,- Kã/os.

27 - 21 dnÛ (4 - 3 t˘dny) 2 000,- Kã/os. 1 000,- Kã/os.

20 - 14 dnÛ (3 - 2 t˘dny) 50 % z ceny zájezdu 25 % z ceny zájezdu

13 - 7 dnÛ (2 - 1 t˘den) 80 % z ceny zájezdu 40 % z ceny zájezdu

6 a ménû dnÛ nebo pfii neãerpání sluÏeb 100 % z ceny zájezdu 50 % z ceny zájezdu

Stornovací poplatky pfii zru‰ení nebo zmûnû zájezdu:

období stornovací poplatek - zru‰ení zájezdu stornovací poplatek - zmûna zájezdu

U zájezdu je vÏdy uvedena nástupní trasa, na které lze do zájezdu nastoupit. Nástupní místa budou uvedena v pokynech k odjezdu.
Pfiípadn˘ nástup na trase mimo uvedená místa je moÏn˘ pouze na dan˘ch zastávkách nebo vhodn˘ch místech pfiímo na trase (ãerpací
stanice, motoresty apod.), a to vÏdy pouze po dohodû s CK.
Ceny zájezdÛ obsahují základní cenu autobusové dopravy platnou pro 1. nástupní pásmo dle mapky. 
Nástup na trase v rámci 2. nástupního pásma je za pfiíplatek 100-400 Kã (uvedeno u zájezdu, nebo se informujte v CK).

Nástup mimo nástupní místa a mimo uvedené trasy: Pro skupiny
o poãtu 20 a více osob pfiistavíme bus na jakékoliv místo v âR.
Pro men‰í skupiny (min. 10 osob) moÏnost zmûny trasy
nebo pfiistavení busu CK vÏdy posoudí v závislosti na
celkovém fie‰ení dopravy (poÏadavky sdûlte co nejdfiíve).
CK v tûchto pfiípadech stanoví pfiíplatek podle
vzdálenosti a podle poãtu osob.

Nástupní trasy mohou doznat rÛzn˘ch
zmûn, informujte se v CK nebo sledujte
aktuální nabídku na www.ck-vikend.cz.

Nástupní místa v Praze: nástupní místa
jsou vût‰inou stanice metra (nejãastûji
Nové Butovice), ãtûte pozornû pokyny k odjezdu, 
kde budou nástupní místa a ãasy uvedeny.
Mapky nástupních míst jsou na www.ck-vikend.cz.

V˘stupní místa: v˘stupní místo je vÏdy shodné 
s nástupním místem. Pfii pfiíjezdu do Prahy v dobû, 
kdy je‰tû nejezdí metro (pfied 5. hodinou), mÛÏe b˘t zfiízeno 
dal‰í v˘stupní místo (nûkterá stanice noãních tramvají nebo busÛ), 
a to v závislosti na trase busu (bude upfiesnûno v pokynech).

3736

OR
GA

NI
ZA

âN
Í 
A 

V·
EO

BE
CN

É 
OB

CH
OD

NÍ
 P

OD
M
ÍN

KY
OR

GA
NI

ZA
âN

Í 
A 

V·
EO

BE
CN

É 
OB

CH
OD

NÍ
 P

OD
M
ÍN

KY
Smluvní vztah mezi pofiadatelem zájezdu a klientem se fiídí ustano-
veními zákona ã. 159/99 a obãanského zákoníku 40/64 ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ a je upraven tûmito podmínkami.

1. Pofiadatel zájezdÛ:
Ing. Martin Jindrák – CK Víkend PLUS
Valdecká 84, 268 01 Hofiovice
Iâ: 45140782, DIâ: CZ6403021097

2. Pfiihlá‰ení do zájezdu je moÏné tûmito zpÛsoby:
• telefonicky na ã. 311 510 136   
• osobnû v kanceláfii CK v Hofiovicích
• elektronicky objednávkov˘m formuláfiem, kter˘ je pfiístupn˘
pfies detail pfiíslu‰ného zájezdu na www.ck-vikend.cz

Pfii pfiihlá‰ení je nutné uvést jména, adresy a data narození (ne rodná
ãísla) v‰ech osob, kontaktní telefonické ãíslo a e-mail.
Klient je fiádnû pfiihlá‰en aÏ po úhradû zálohy, která (pokud není
uvedeno jinak) ãiní 2000 Kã/os.
LhÛta pro úhradu zálohy je stanovena na 3 pracovní dny, u vût‰ích
skupin je moÏno dohodnout jinou lhÛtu.
Zájezd je nutno doplatit bez vyzvání do 4 t˘dnÛ pfied odjezdem.

3. Platby je moÏno provést tûmito zpÛsoby:
• pfievodem z úãtu na úãet CK Víkend PLUS
• vloÏením hotovosti na úãet CK veden˘ u âeské spofiitelny

Platbu je nutné provést pod variabilním symbolem, kter˘ Vám
sdûlíme pfii pfiihlá‰ení, jinak nelze identifikovat plátce.

4. Vznik smluvního vztahu: Pfii telefonickém pfiihlá‰ení vzniká
smluvní vztah ústnû, a to poãínaje úhradou zálohy.  Klient úhradou
zálohy dokládá, Ïe se seznámil s tûmito organizaãními a obchodními
podmínkami a s údaji o daném zájezdu uveden˘mi v tomto katalogu
nebo na www.ck-vikend.cz. Pfii pfiihlá‰ení objednávkov˘m formu-
láfiem Vám bude zasláno e-mailem potvrzení objednávky zájezdu
obsahující v‰echny náleÏitosti písemné smlouvy o zájezdu.

5. Souhlas klienta se zpracováním osobních údajÛ: Pfii hlá‰ením
do zájezdu klient souhlasí s tím, aby CK Víkend PLUS v souladu se
zákonem 101/2000 pouÏila osobní údaje klientÛ (jména, adresy,
data narození a tel. ãísla) pro potfieby splnûní v‰ech sluÏeb souvi-
sejících s realizací zájezdu.

6. Poji‰tûní záruky v dÛsledku úpadku cestovní kanceláfie:
CK je fiádnû poji‰tûna dle zákona ã.159/1999 Sb. u poji‰Èovny
UNIQA poji‰Èovna, a.s. zastoupenou spoleãností FIDUCIA s.r.o.

7. Cestovní poji‰tûní: Doporuãujeme v‰em klientÛm pojistit se na
dny lyÏování tkz. cestovním zdravotním poji‰tûním s pfiipoji‰tûním
odpovûdnosti za ‰kody. CK Víkend PLUS tuto sluÏbu nezaji‰Èuje.

8. Placení skipasÛ: Nûkteré zájezdy jiÏ v cenû zahrnují skipas,
u nûkter˘ch se skipas hradí zvlá‰È. Pokud se skipas hradí zvlá‰È,
platí se aÏ na zájezdu v hotovosti v euro (u Jungfrau a St. Mofiice
v CHF), prostfiednictvím prÛvodce zájezdu, kter˘ skipasy koupí
hromadnû za na‰e smluvní ceny. Pfiíslu‰n˘ obnos spolu
s kapesn˘m smûÀte pfied cestou, moÏnost smûny na zájezdu
není. Uvedené ceny skipasÛ platí pro dospûlé, pro dûti, juniory
a seniory jsou na nûkter˘ch areálech dohodnuty dal‰í slevy - viz.
informace na str. 6. Ceny skipasÛ uvedené v katalogu a v pokynech
k odjezdu jsou stanoveny na základû loÀsk˘ch cen a pfiedpoklá-
daného inflaãního v˘voje, skuteãné ceny mohou oproti uveden˘m
hodnotám doznat je‰tû urãit˘ch zmûn. Pro koneãnou v˘‰i ceny
skipasu za zájezd jsou vÏdy rozhodující smluvní podmínky pro ná-
kup skipasÛ na jednotliv˘ch areálech platné v dobû konání zájezdu.
Úãastník zájezdu má právo zakoupit skipasy na v‰echny dny
lyÏafiského programu prostfiednictvím prÛvodce zájezdu CK
Víkend PLUS. Úãastník je pak povinnen uhradit prÛvodci celkovou
cenu skipasu danou souãtem skuteãn˘ch nákupních cen.

Pokud klient nûkter˘ den nebude lyÏovat (nemoc, zranûní, únava),
oznámí to nejpozdûji pfied pfiíjezdem na areál prÛvodci a skipas ten
den nehradí. V˘jimku tvofií zájezdy, kde se kupuje vícedenní skipas
nebo kde je skipas zahrnut do ceny zájezdu. Nûkteré areály vyÏadují
vratnou kauci na skipas ve v˘‰i cca 5 euro.

9. Pokyny na cestu: T˘den pfied odjezdem obdrÏí klient „Pokyny
k odjezdu zájezdu CK Víkend PLUS“. V pokynech bude mimo jiné
uveden ãas  a místo srazu úãastníku k odjezdu, ãíslo busu a sedadla.
Pokyny se zasílají e-mailem, jsou téÏ k dispozici na www.ck-vikend.cz.

10. Doprava a pfiepravní podmínky: Doprava zájezdÛ je zaji‰tûna
smluvnû u tuzemsk˘ch dopravních kanceláfií. K odjezdu se dostavte
podle „pokynÛ k odjezdu“ v urãenou hodinu na urãené místo.
Vezmûte s sebou jen 1 pár lyÏí nebo 1 snowboard, jedno skladné
zavazadlo (batoh, ta‰ku nebo kufr), dal‰í zavazadla a jiné neskladné
pfiedmûty nebudou vzaty do pfiepravy. LyÏe a snowboard musí b˘t
uloÏeny v obalu, boty na snowboard uloÏte zvlá‰È. CK neodpovídá
za pfiípadné ‰kody na majetku klientÛ nezavinûné CK.

11. Zasedací pofiádek v busu:KlientÛm budou pfiidûlena sedadla jiÏ v CK,
mimo jiné s pfiihlédnutím k pofiadí, v jakém se do zájezdu pfiihlásili.
Pfiípadné poÏadavky na pfiidûlení sedadel sdûlte uÏ pfii pfiihlá‰ení.
Cestovní kanceláfi si v odÛvodnûn˘ch pfiípadech vyhrazuje právo
provést zmûnu zasedacího pofiádku i dodateãnû.

12. Cestovní doklady: Povinností klienta je mít s sebou platn˘ ce-
stovní doklad - cestovní pas (doporuãujeme) nebo obãansk˘ prÛkaz.

13. LyÏování první a poslední den zájezdu: U zájezdÛ s odjezdem
z âR veãer a jízdou pfies noc se první a poslední den lyÏování lyÏuje
rovnou „z autobusu“ (pokud není uvedeno jinak), kontakt s uby-
tovacím zafiízením není moÏn˘. U zájezdÛ s jízdou pfies den
a pfiíjezdem na ubytování veãer se poprvé lyÏuje aÏ dal‰í den po
prvém noclehu (poãet nocí a dnÛ lyÏovaní je shodn˘).
U nûkter˘ch pobytov˘ch zájezdÛ (s ubytováním ve stfiedisku) je
pfii pfiíjezdu a odjezdu moÏnost pfievléknutí v ubytovacím zafiízení.

14. LoÏní a koupelnové prádlo: LoÏní prádlo je vÏdy v cenû. Ve vût‰inû
ubytovacích zafiízení jsou lÛÏka povleãena, pouze ve ‰v˘carsk˘ch
ubytovnách si lÛÏka povlékají zákazníci sami. Koupelnové prádlo je
nutno vzít vlastní, kromû ubytování v hotelech, kde je v cenû zájezdu. 

15. Zmûny a ru‰ení zájezdu ze strany CK: Cestovní kanceláfi si
vyhrazuje právo provést zmûny vyvolané nepfiedvídateln˘mi
okolnostmi. CK mÛÏe zru‰it zájezd z dÛvodÛ nedostateãného poãtu
zájemcÛ do 20 dnÛ pfied odjezdem, v dobû krat‰í pak z dÛvodÛ zmûn
u dodavatelÛ sluÏeb, pfiípadnû ‰patn˘ch snûhov˘ch podmínek
nebo z dÛvodu zásahu vy‰‰í moci. Pfii nutnosti zru‰it zájezd
nabídne CK náhradní termín, není-li tento akceptován, vrátí cel˘
zaplacen˘ obnos. CK nezodpovídá za v˘padky programu, vypl˘vající
ze zdrÏení v dopravû nezavinûná jejími smluvními partnery
(dopravce, prÛvodce) ãi v pfiípadech, kdy nejezdí nûkteré lanovky.
V odÛvodnûn˘ch pfiípadech má CK právo provést oproti v katalogu
uvedeném programu zámûnu jednoho areálu za jin˘, pfiípadnû
provést zámûnu ubytovacího zafiízení pfii dodrÏení termínu,
kvality ubytování a ceny zájezdu (alter. s cenov˘m vyrovnáním).

16. Zmûny a ru‰ení zájezdu ze strany klienta - stornovací poplatky:
viz. následující strana. Pokud dojde k okolnostem, jejichÏ vznik,
prÛbûh a následek není závisl˘ na ãinnosti CK, nebo dojde-li
k okolnostem, které jsou na stranû zákazníka, na základû kter˘ch
zákazník nevyuÏije objednané a zaplacené sluÏby, nevzniká zákaz-
níkovi nárok na náhradu ceny nebo slevy z ceny.

17. Reklamace a stíÏnosti: Reklamaci ãi stíÏnost na kvalitu
poskytovan˘ch sluÏeb je nutno podat prÛvodci bez odkladu tak,
aby bylo moÏné vãas zjednat nápravu. Není-li moÏné stav vûcí
napravit, sepí‰e reklamující zápis, do kterého uvede dÛvod rekla-
mace a své vyjádfiení zapí‰e téÏ prÛvodce, pfiípadnû dal‰í zaintere-
sované strany (dopravce, ubytovatel), pokud se jich to t˘ká.
Reklamaci je nutno podat do jednoho mûsíce od skonãení zájezdu.
Námûty na zlep‰ení na‰ich sluÏeb jsou v‰ak vítány i dodateãnû.

Organizaãní a v‰eobecné obchodní podmínky CK Víkend PLUS 2018 Zmûny a ru‰ení zájezdu ze strany klienta - stornovací podmínky

5.2. -11.2. Praha 1-5, Blansko, Brno, Bfieclav, Hodonín, Vy‰kov a Znojmo, DomaÏlice, Tachov, Louny, Prostûjov, Karviná

12.2. -18.2. Praha 6-10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, JindfiichÛv Hradec, Litomûfiice, Dûãín, Pfierov, Fr˘dek-Místek

19.2. -25.2. Praha v˘chod a západ, PlzeÀ, Hradec Kr., KromûfiíÏ, Uh.Hradi‰tû, Vsetín, Zlín, Mûlník, Rakovník, Teplice, Nov˘ Jiãín

26.2. - 4.3. â.Lípa, Jablonec, Liberec, Semily, Kladno, Kolín, K.Hora, Písek, Náchod, Bruntál, H.Brod, Jihlava, Pelhfiimov, Tfiebíã, Îìár n/S

5.3. -11.3. Ml.Boleslav, Pfiíbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí n/L, Chomutov, Most, Jiãín, Rychnov n/K, Olomouc, ·umperk, Opava, Jeseník

12.3. -18.3. Bene‰ov, Beroun, Rokycany, â.Budûjovice, â.Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí n/L, Ostrava

jarní prázdniny:

vánoãní prázdniny: 23.12.2017-2.1.2018
pololetní prázdniny: 2.2.2018

velikonoãní prázdniny: 29.3.-2.4.2018

Nástupní místa a trasy - pfiíplatky za vzdálená nástupní místa

ORGANIZAâNÍ A V·EOBECNÉ OBCHODNÍ PODM
ÍNKY

ORGANIZAâNÍ A V·EOBECNÉ OBCHODNÍ PODM
ÍNKY

Pokud se nemÛÏete z jakéhokoliv dÛvodu zájezdu zúãastnit, máte 2 moÏnosti:
- zru‰ení zájezdu (odstoupení): v CK zÛstane pfiíslu‰n˘ stornovací poplatek (odstupné) a zbytek uhrazené ceny vám vrátíme.
- zmûna zájezdu: oboustrannû v˘hodnou alternativou ke zru‰ení zájezdu je zmûna zájezdu, kde jsou nastaveny poloviãní stornovací

poplatky (odstupné) s tím, Ïe zbytek uhrazené ceny Vám pfievedeme jako kompenzaci na jin˘ vybran˘ (voln˘) zájezd CK Víkend PLUS
v pfiíslu‰ném nebo pfií‰tím kalendáfiním roce. Tato kompenzace je nepfienosná s v˘jimkou ãlenÛ rodiny - manÏelé, rodiãe a dûti.
Nevyãerpáním do konce uvedeného období kompenzace propadá.
Stornovací podmínky nerozli‰ují dÛvod storna, neposílejte nám tedy Ïádná lékafiská ani jiná potvrzení. Charakter zájezdÛ v‰ak
umoÏÀuje kdykoliv pfiihlásit náhradníka bez poplatku, a to i doslova na poslední chvíli u odjezdu.
Proti stornu je moÏno se pojistit v rámci cestovního poji‰tûní do zahraniãí u jakékoliv poji‰Èovny.

1. nástupní pásmo
2. nástupní pásmo

Organizace ‰kolních prázdnin roku 2018

âÍSLO ÚâTU CK VÍKEND PLUS: 

364 93 93 69 / 0800


