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SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ZÁJEZDU                          Amerika 2020 

Závazná přihláška             

(dále jen „smlouva“) 

Smluvní strany 

Organizátor:  Outdoor team, sportovní klub, z. s. 

IČO: 66002893  

Praha 5, Jindrova 482 

(dále jen „organizátor“)  

Žák:  

 

 

 

 

  

 

(dále jen „žák“) 

organizátor a žák společně dále jen „smluvní strany“, jednotlivě „smluvní strana“ 

 

Vzhledem k tomu, že organizátor bude v měsíci srpnu, případně červenci 2020 pořádat zájezd a žák má 

zájem se tohoto zájezdu zúčastnit, dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy, která upraví 

jejich vzájemná práva a povinnosti. 

I. Předmět smlouvy 

Organizátor se zavazuje obstarat pro žáka za podmínek stanovených touto smlouvou zájezd a žák se 

zavazuje uhradit organizátoru za obstarání zájezdu cenu uvedenou v čl. 3 této smlouvy. 

II. Popis zájezdu  

Místo konání zájezdu: USA, národní parky západu a středozápadu. Přesná specifikace  

místa konání zájezdu včetně jeho trasy je uvedena na internetových stránkách zájezdu  

www.outdoor-team.cz/Amerika2020, jejichž obsah – aktuální ke dni podepsání smlouvy – je nedílnou 

součástí této smlouvy. Termín konání zájezdu: 3 týdny v srpnu či červenci 2020. (Přesné datum bude 

upřesněno nejpozději do konce října 2019. Termín bude vybírán dle výhodnosti leteckých tarifů 

přednostně na měsíc srpen 2020. Pouze pokud se nepodaří zajistit cenu letenky v plánované výši na 

tento měsíc, vyhrazuje si organizátor přesun zájezdu na červenec.) Programem zájezdu je přírodovědná 

a zeměpisná poznávací činnost. Organizace zájezdu je zajištěna zapsaným spolkem Outdoor team, 

sportovní klub, z. s., IČO: 66002893, adresa: Praha 5, Jindrova 482.   

 

Jméno a příjmení žáka:  

Adresa:  

Datum narození:   

zastoupený/á zákonným zástupcem 

Jméno a příjmení rodiče:  
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III. Cena 

1. Celková cena zájezdu: 47 500 Kč(1) (slovy: čtyřicet sedm tisíc pět set korun českých) (dále jen „cena 

zájezdu“).  

2. V ceně zájezdu jsou zahrnuty všechny platby, poplatky, nájemné a půjčovné materiálu,  

tj. letecká doprava - zpáteční letenka(2)  vč. tax a palivových příplatků, mikrobusový-VAN doprovod  

po celou dobu pobytu v USA vyjma pobytu v San Franciscu, ubytování v hotelích a kempech, veškeré 

silniční poplatky a taxy, benzín, pojištění pronajímaných vozidel, platby za půjčovné používaného 

materiálu, vstupy do všech navštívených národních parků. Součástí ceny není (i) pojištění žáka na 

hrazení léčebných výloh v zahraničí a odpovědnosti za způsobené škody, které si žáci sjednají po 

domluvě na informační schůzce rodičů žáků sami v pojišťovně dle vlastního výběru a výhodnosti a (ii) 

elektronická cestovní registrace ESTA nutná pro návštěvu USA.  

V případě finančního přebytku po závěrečném vyúčtování zájezdu náleží takový finanční přebytek 

organizátorovi kurzu a žák souhlasí, aby jeho podíl na takovém finančním přebytku byl použit na 

obměnu a dokoupení materiálu užívaného žáky na obdobném typu zájezdů, tzn. žákovi v takovém 

případě nevznikne nárok na vrácení finančního přebytku.    

IV. Způsob platby  

Cena zájezdu se hradí 3 splátkami:  

i. 1. záloha ve výši 22 000 Kč – převodem na účet č. 124726209/0300 nejpozději do 30. 4. 2019 

ii. 2. záloha ve výši 15 000 Kč – převodem na účet č. 124726209/0300 nejpozději do 30. 9. 2019 

iii. doplatek 10 500 Kč(1) – hotově nejpozději do 29. 2. 2020 

Žák uvede do zprávy pro příjemce vždy svoje jméno. Organizátor vystaví písemné potvrzení o zaplacení 

záloh bankovním převodem pouze na vyžádání žáka. Na zaplacení doplatku hotově bude vystaven 

příjmový platební doklad.    

V. Storno podmínky při zrušení účasti žáka na zájezdu 

1. Žák je oprávněn odstoupit od této smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinností 

organizátora (důvod je vždy povinen uvést v odstoupení) nebo z jiného zákonného důvodu.  

V případě, že žák odstoupí od smlouvy z jiného zákonného důvodu (zrušení účasti žáka na zájezdu) bez 

zajištění odpovídajícího náhradníka(3), zavazuje se uhradit organizátoru odstupné ve výši a  

za podmínek stanovených v tomto článku, a to v závislosti na době odstoupení.  

2. Organizátor je oprávněn od smlouvy odstoupit (i) z důvodu porušení povinností žáka z této smlouvy,  

(ii) z důvodu vážného porušení školního řádu ze strany žáka v jakémkoli pololetí školního roku po 

uzavření této smlouvy včetně již probíhajícího pololetí nebo (iii) z důvodu, kdy vnější okolnosti nutí 

organizátora zájezd zásadním způsobem změnit nebo zrušit. Za okolnost vylučující odpovědnost 

organizátora se pokládají takové události, které organizátor nemohl v době uzavření smlouvy předvídat 

a které organizátoru objektivně brání v plnění jeho smluvních závazků (např. válka, embargo, zásah 

státu, teroristický čin, živelné události, stávka). V případě, že od smlouvy odstoupí organizátor, zavazuje 

se žák uhradit organizátoru odstupné ve výši a za podmínek stanovených v tomto článku V., odst. 5. 
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3. Organizátor je také oprávněn odstoupit od smlouvy v případě neočekávaného zdražení letenek 

v době jejich pořizování tj. na konci srpna 2019. V tomto případě vrátí žákovi či jeho zákonnému 

zástupci zaplacenou zálohu v plné výši, tj. 22 000 Kč převodem zpět na účet, z kterého bylo placeno. 

Vrácení peněz se uskuteční nejpozději do konce měsíce října 2019. Žáka či zákonného zástupce bude 

organizátor zároveň včas informovat o této skutečnosti, aby nedošlo k platbě 2. zálohy. 

4. Odstoupení od smlouvy je účinné ke dni písemného nebo e-mailového doručení odstoupení druhé 

smluvní straně. 

5. Pokud žák odstoupí od smlouvy bez zajištění odpovídajícího náhradníka, nebo organizátor odstoupí 

z důvodů dle článku V., odst. 2, zavazuje se žák organizátoru uhradit následující odstupné dle počtu 

dnů ode dne odstoupení do počátku zájezdu: 

i.  v období od uzavření smlouvy do 30. 9. 2019 včetně –  zavazuje se žák uhradit organizátoru 

  odstupné ve výši 46 % z ceny zájezdu, 

ii. v období od 1. 10. 2019 do 29. 2. 2020 včetně – zavazuje se žák uhradit organizátoru odstupné  

  ve  výši 76 % z ceny zájezdu, 

iii.  v období po 29. 2. 2020 – zavazuje se žák uhradit organizátoru odstupné ve výši 100 % z ceny 

 zájezdu. Odstupné ve výši 100 % z ceny zájezdu bude organizátoru uhrazeno i v případě, kdy 

žák bez předchozího odstoupení nenastoupí na zájezd. 

 

Pro případ neočekávaného zrušení účasti žáka např. z důvodu nemoci nebo úrazu doporučujeme 

možnost sjednání pojištění stornopoplatků u některé pojišťovny.    

6. Povinnost organizátora uhradit žákovi jakoukoli náhradu za újmu je vyloučena s výjimkou porušení 

povinností organizátora způsobenou úmyslně nebo hrubou nedbalostí. V žádném případě není 

organizátor povinen hradit žákovi jakoukoli nemajetkovou újmu.  

VI. Prohlášení žáka a zákonných zástupců 

1. Žák a jeho zákonní zástupci uzavřením této smlouvy závazně přihlašují a souhlasí s účastí žáka  

na zájezdu “Amerika 2020” pořádaném organizátorem za podmínek uvedených v této smlouvě a na 

internetové stránce tohoto zájezdu aktuální ke dni podepsání smlouvy. 

2. Žák prohlašuje, že má přístup na internetové stránky, na kterých je uvedena specifikace zájezdu a 

seznámil se se všemi informacemi tam uvedenými. 

3. Žák a jeho zákonní zástupci tímto potvrzují, že se seznámili s podmínkami odstupného uvedenými  

v čl. V., odst. 5 této smlouvy a souhlasí s nimi.  

VII. Informace o zpracování osobních údajů  

Organizátor zájezdu se za účelem zajištění organizace zájezdu stává zpracovatelem osobních údajů 

žáka.  Podrobné informace o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 13 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů naleznete na webových stránkách 

www.outdoor-team.cz (sekce Profil). 
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VIII. Vysvětlivky a doplnění 

(1) Celková cena zájezdu byla stanovena na základě měnového kurzu ČNB v době informování 

zákonných zástupců žáka o plánovaném zájezdu, tj. v lednu 2019. Kurz CZK/USD činil  

dne 8. 1. 2019 v ČNB 22,416 CZK/1,00 USD. Aktuální celková cena zájezdu (a z ní odvozené 

poslední splátky) bude přepočítána dle aktuálního kurzu ČNB CZK/USD dne  

15. února 2020. Důvodem je skutečnost, že všechny poskytované služby bude organizátor hradit 

v USD a jako neziskový subjekt nemůže nést odpovědnost za pohyby kurzu způsobené měnovou 

politikou ČR a USA. Organizátor si tímto vyhrazuje právo zvýšit cenu zájezdu v závislosti na 

případném zvýšení kurzu USD ve vztahu k CZK.  

(2) Zákonní zástupci byli srozuměni s možným odletem a příletem na zájezd z letiště ve Frankfurtu n. 

Mohanem. Společná či individuální doprava účastníků na letiště bude řešena svépomocí a její cena 

není součástí ceny zájezdu. 

(3) Odpovídající náhradník musí být žákem školy pořádající zájezd a odpovídat věkem ostatním žákům 

zájezdu. 

 IX. Platnost a účinnost 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zaplacení první splátky. Tato smlouva slouží jako 

závazná přihláška žáka na zájezd.   

 

Jméno a příjmení žáka:          

Adresa:    

Datum narození žáka:    

 

Telefonní číslo žáka  

fungující v průběhu zájezdu pro případ nouzového kontaktování (lze doplnit později)  

Číslo cestovního pasu  

pas musí být platný v době zájezdu (lze doplnit později)     

 

Telefonní čísla zákonných zástupců (na mobil) pro případ kontaktování během zájezdu  

 Matka:         Otec:               

          

 

 

Datum a podpis zákonných zástupců 

 

 

 

 

 

  

 


