Smlouva o zájezdu

uzavřená ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 111/2018 Sb

Číslo smlouvy (zároveň variabilní symbol):

Pořadatel
Mgr. Omar Jamaein - CK HAMIDI
sídlo: Plzeňská 312/217B, 150 00 Praha 5
IČO: 87800861
bankovní spojení Česká Spořitelna: 5343015389/0800
kontakt: +420 777 223 024, info@travelplanner.cz

Zákazník - objednavatel
Objednavatel je zároveň cestujícím

Jméno a příjmení

Datum narození

Adresa bydliště

ano

Telefon

E-mail

Státní příslušnost
ČR

Číslo cestovního pasu
Vyplní pouze pokud je objednavatel zároveň cestujícím:

Cestující č. 1

Cestující č. 2

Platnost cestovního pasu od do

Jméno a příjmení

Datum narození

Adresa bydliště

Státní příslušnost

Číslo cestovního pasu

Platnost cestovního pasu od do

Jméno a příjmení

Datum narození

Adresa bydliště

Státní příslušnost

Číslo cestovního pasu

Platnost cestovního pasu od do

Cestující č. 3

Jméno a příjmení

Datum narození

Adresa bydliště

Státní příslušnost

Číslo cestovního pasu

Platnost cestovního pasu od do

Identifikace zájezdu a jeho hlavní náležitosti vč. zvláštních požadavků klienta
Země

Termín

Letecká trasa

Třída letenek

Počet nocí

Ubytování a kategorie

Trasa zájezdu

Stravování

Transfery

Typ pokojů

Fakultativní výlety, skupina, jazyk služeb, vhodnost
zájezdu pro osoby s omezenou schopností pohybu,
jiné služby:

Doprovod

Doplňující údaje o cestujících

Kontak na místního zástupce

Cena Zájezdu

Fakultativní výlety

Typ pokojů

Cestující č. 1
Cestující č. 2
Cestující č. 3
Cestující č. 4
Celková cena zájezdu

0

Záloha

Termín a způsob zaplacení

Doplatek

Termín a způsob zaplacení

Cena za osobu

U individuálních zájezdů na míru pořádaných CK Mgr. Omar Jamaein - Travel Planner lze uskutečnit zájezd s minimálním počtem účastníků již od 1 osoby. Minimální
počet účastníků u skupinových zájezdů je uveden v jejich programu, který je vždy nedílnou součástí této smlouvy.
Zákazník bere na vědomí, že má-li zájezd vadu, je povinen ji vytknout CK bez zbytečného odkladu, ideálně na místě samém.
Nedílnou součástí smlouvy o zájezdu jsou informace obsažené v nabídce zájezdu a také všeobecné obchodní podmínky. Zákazník svým podpisem smlouvy o zájezdu
osvědčuje že:
a) mu byly zaslány všeobecné obchodní podmínky CK, které tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu, že s těmito podmínkami seznámil sebe i ostatní cestující a že s
nimi všichni zákazníci souhlasí,
b) mu byly předány informace s podrobným vymezením zájezdu,
c) mu byl předán doklad o pojištění CK proti úpadku,
d) mu byl předán příslušný formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb,
e) mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových a vízových požadavcích pro cestu včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz, údaje o zdravotních požadavcích státu
určení,
f) mu byl předán kontakt na místního zástupce pořadatele,
g) se seznámil s podmínkami cestovního pojištění, pokud mu bylo vystaveno,
h) je oprávněn smlouvu o zájezdu uzavřít, a to i ve prospěch dalších cestujících osob, a že tyto další cestující osoby jej k jejich přihlášení a účasti na zájezdu řádně
pověřily. Pokud zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jejím
souhlasem, a dále že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech zájezdu.
Zákazník dále souhlasí, aby osobní údaje uvedené v této smlouvě byly zpracovány cestovní kanceláří Mgr. Omar Jamaein - Travel Planner v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., ve znění novel, za účelem plnění závazků, které vyplývají z této smlouvy.
Zákazník dále prohlašuje, že k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zplnomocněn i ostatními cestujícími uvedenými v této smlouvě.
Zákazník svým podpisem stvrzuje, že se seznámil a souhlasil se všeobecnými smluvními podmínkami cestovní kanceláře Mgr. Omar Jamaein - Travel Planner a
případnými dodatečnými důležitými informacemi, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o zájezdu, čímž přebírá všechny povinnosti a práva v nich obsažené a
podřizuje se jim.
Zákazník prohlašuje, že veškeré jím uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum podpisu
Podpis zákazníka
Podpis CK Mgr. Omar Jamaein - Travel Planner
Smlouva o zájezdu nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zaplacení zálohy respektive celkové ceny zájezdu.

