
SENIOŘI 2016, Z.S., DONOVALSKÁ 2331/53, 149 00 PRAHA 4  

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA AKCI č.                 Příjmový pokladní doklad číslo: ………….….. 

SVOJI ÚČAST KONZULTUJTE S LÉKAŘEM!  

Přihlašuji se závazně na:   Termín:  
 

Jméno:  Příjmení:  Datum narození:  
 

Adresa bydliště:  PSČ:   

 

E-mail:  Telefon:  Evid. číslo OP:  
 

Spolucestující:  

Jméno:  Příjmení:  Datum narození:    
 

Adresa bydliště:  PSČ:  

 

E-mail:  Telefon:  Evid. číslo OP:  
 

Přání účastníka, které budeme podle možností respektovat (ubytování s kým apod.) 

 

 
 

Podpisem přihlášky se současně přihlašuji za člena spolku Senioři 2016 a beru na vědomí, že členský příspěvek 

ve výši 50,- Kč je součástí ceny pořádané akce, a to pro každou akci zvlášť.  

Rovněž prohlašuji, že jsem se seznámil s Podmínkami účasti na akci spolku viz níže.  

 

Podmínky účasti na akci spolku: 
1) Přihlášení na akci a její úhrada 

Účast je podmíněna podáním řádně vyplněné přihlášky spolku příslušnému organizátorovi a úhradou zálohy ve 

výši cca 50 % předběžné ceny akce, která musí být uhrazena do konce ledna, jinak bude rezervace zrušena. 

Termín doplatku bude uveden na informačním letáku a při jeho nedodržení bude zájemce z akce vyřazen. Zvýšit 

předběžnou cenu akce lze pouze výjimečně dojde-li k prokazatelným změnám ovlivňujícím cenu, např. měnový 

kurz, cena nafty a podobně.  

2) Stornovací podmínky  

Manipulační poplatek za storno je 100,-Kč. Pokud při stornování účasti na akci pořádané spolkem není 

náhradník, je nutné zaplatit podíl na dopravu. Částka za stravu a pobyt bude vrácena dle stornovacích podmínek 

poskytovatele služeb. Finanční vyrovnání s účastníkem akce bude provedeno po závěrečném vyúčtování.               

U zájezdů pořádaných CK platí stornovací podmínky příslušné cestovní kanceláře.  

3) Pojištění  

Pojištění u akcí pořádaných spolkem v tuzemsku není nutné zdravotní pojištění, ale je možno individuálně si 

sjednat připojištění s pojišťovnou. Při cestách do zahraničí je pojištění povinné a každý účastník je uzavírá 

individuálně, pokud není obsaženo v ceně zájezdu. Doporučujeme uzavřít pojištění včetně storna.  

4) Prohlášení  

Podpisem přihlášky přistupuji na Podmínky účasti na akci spolku Senioři 2016, z.s.  

 

Datum:   Podpisy účastníků: …………………………………………………………..   x) 

  

Souhlas v e-mailu:  ano Zájezd zaplacen:   
 

x)V případě odeslání přihlášky elektronicky je podpis nahrazen souhlasem účastníka v e-mailu a zaplacením konečné částky zájezdu  


