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  Přihláška (objednávka) na sportovní akci nebo kurz        

1 Účastník: 
Příjmení a jméno:  
  
 

Datum narození: 
 

telefon (nejlépe mobil): 
 

Email: 
 

Adresa trvalého bydliště včetně PSČ: 
 
 

Kontaktní Adresa PSČ:  
 

Velikosti (výška/váha/noha):  nástupní místo: 
 

2. účastník - Příjmení a jméno:  
 

Datum narození: 

 
 

Telefon (nejlépe mobil): 
 

Email: 

Adresa trvalého bydliště včetně PSČ: 
 
 

Velikosti (výška/váha/noha):  Nástupní místo: 

3. účastník - Příjmení a jméno:   
 
 

Datum narození: 
 

Telefon (nejlépe mobil): Email: 

Adresa trvalého bydliště včetně PSČ: 
 
 

Velikosti (výška/váha/noha):  Nástupní místo: 

4. účastník - Příjmení a jméno:   
 
 

Datum narození: 
 

Telefon (nejlépe mobil): Email: 

Adresa trvalého bydliště včetně PSČ: 
 
 

Velikosti (výška/váha/noha):  Nástupní místo: 

Vymezení sportovní akce nebo kurzu: 

Název:  
 

Termín:   
 

číselný kód: 
 

Ubytování 
(jen pokud je možnost výběru) 

Místo - poloha:   

Mám zájem o dopravu             

Mám zájem o stravování       polopenze za doplatek       

Další objednané služby za příplatek (např. stan+ karimatky, ubytování, sportovní vybavení….): 

Příplatek Poznámky 
A  

B  

C  

Cena– objednaného kurzu nebo sportovní akce: 

Účastník Základní cena 
v Kč 

Sleva 
Kč 

Příplatky 
A 

Příplatky 
B 

Příplatky 
c 

Cena za osobu 
celkem v Kč 

1       

2       

3       

4       

Variabilní symbol (=číslo rezervace) pro identifikaci platby:  

 
Celkem  

 

Placení objednaných služeb (termín úhrady nejpozději 30 dní před zahájením kurzu nebo akce): 

Záloha celkem (Kč): Způsob úhrady: 

  složenkou na adresu CK Klíč 

  vkladem na účet nebo bankou 

  v hotovosti v kanceláři prodejce 

Doplatek Celkem (Kč):  

 
 

Způsob úhrady: 

  složenkou na adresu CK Klíč 

  vkladem na účet nebo bankou 

  v hotovosti v kanceláři prodejce 

 

Podpis a razítko zástupce CK Klíč:   

   
 
Datum: 

Poslat podrobné pokyny k akci – akci  e-mailem  

Podpis účastníka: 

 
 

 
Objednavatel svým podpisem ztvrzuje, že byl seznámen se Všeobecnými a záručními podmínkami pro poskytování služeb  Cestovní kanceláře Klíč s.r.o.. U 
osob mladších 18 let dává souhlas jeho zákonný zástupce. Dále svým podpisem ztvrzuje, že mu nejsou známy žádné překážky v účasti na sportovní akci 
nebo kurzu ani u něho, a ani u jím objednaných účastníků a uvědomuje si odpovědnost v případě nepravdivě uvedených údajů. Objednavatel a všichni 
účastníci dávají souhlas k zařazení osobních údajů do databáze Cestovní kanceláře Klíč s.r.o. a jejich použití pro potřeby CK. Objednavatel souhlasí se 
zasíláním nabídek na jím uvedené adresy a to včetně e-mailové adresy, u všech uvedených účastníků. Objednavatel souhlasí jménem všech přihlášených 
účastníků s pořízením záznamu (zpravidla fotodokumentace, videozáznam…) z průběhu kurzu nebo akce pořádaného CK Klíč pro komerční, propagační a 
reklamní účely. Současně dávají souhlas ke zveřejnění těchto záznamů a jejích i upravených částí. Minimální počet účastníků viz katalog, lhůta pro 
informování účastníka o nedosažení minimálního počtu účastníků 10 dní. 
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Vážení zákazníci, 
žádáme Vás tímto, abyste se před vyplněním Přihlášky (objednávky) na akci seznámili se způsobem vyplnění a s podmínkami účasti na 
sportovních kurzech a akcích (dále jen akcích). Svým podpisem na přihlášce stvrzujete, že jste byli se Všeobecné a záruční podmínky pro 
poskytování služeb při zajišťování sportovních akcí a výukových kurzů Cestovní kanceláře Klíč s.r.o. (dále jen organizátor) seznámeni a 
souhlasíte s nimi. 
 
Vyplnění Objednávky: 
1. 1 X ČITELNĚ VYPLŇTE - Přihlášku včetně adresy, data narození, a TELEFONU. Pokud požadujete zajistit do zahraničí cestovní 

pojištění léčebných výloh, uveďte vedle data narození také rodné číslo a státní příslušnost 
2. VELIKOSTI (VÝŠKA/VÁHA/NOHA): Vyplňujte všude tam, kde je to zapotřebí tedy: u Raftingu, Jarní vody a vody Speciál, 

horolezectví, skialpinismu a lyžování  
3. NÁSTUPNÍ MÍSTO vyplňte, pouze pokud žádáte zajištění dopravy. 
4. DALŠÍ OBJEDNANÉ SLUŽBY ZA DOPLATEK: např. půjčovné neoprenu, pojištění nebo polopenze. Chcete-li si objednat služby za 

doplatek, vyplňte příslušný údaj v přihlášce.  
5. ZAŠLETE vyplněnou a podepsanou Přihlášku na naši adresu (možno i emailem). My Vám ji potvrdíme, uděláme si fotokopii pro naši 

potřebu a potvrzenou Vám ji zašleme zpět. 
6. PLATBA:   

I. SLOŽENKOU NA NAŠI ADRESU. Na zadní díl složenky označený jako zpráva pro příjemce uveďte jméno a o jaký se 
jedná program + termín. NEPLAŤTE SLOŽENKOU NA ÚČET, platba nelze identifikovat a vznikají zbytečná 
nedorozumění. 

 II. Bankovním převodem na účet na učet, který vám bude zaslán s potvrzením vaší rezervace.  
a) ZÁLOHA 50% ze základní ceny akce nebo kurzu na všechny akce, pokud se jedná o akci, který se uskuteční za delší 

dobu než 1 měsíc 
 b Zálohu zaplaťte do 10 dnů od obdržení potvrzené objednávky. Doplatek ceny zaplaťte 3 týdny před zahájením 
 c) CELOU ČÁSTKU ZAPLAŤTE, pokud se jedná o akci/kurz, který se uskuteční za dobu kratší, než 1 měsíc. 
7.    Podrobné informace obdržíte 10 - 7 dní před nástupem na Váš kurz - akci, program nebo pobyt (vždy až po zaplacení celé 
částky) 

 
Všeobecné a záruční podmínky pro poskytování služeb při zajišťování sportovních akcí a výukových kurzů Cestovní kanceláře 
Klíč s.r.o. (výtah): 
1. Způsob platby: platba probíhá ve dvou fázích - záloha a doplatek. Záloha se platí do 10 dní po potvrzení Přihlášky (objednávky). Doplatek 
musí být zaplacen do uvedeného data splatnosti, a to buď složenkou, nebo bankovním převodem. Jako variabilní symbol uvádějte 
rezervační číslo Vaší Přihlášky. Neplaťte prosím složenkou na účet, platby nelze identifikovat. 
2. Rezervace a potvrzení Přihlášky: Kurz/akci si můžete rezervovat osobně nebo telefonicky (rezervace platí 10 dní), Přihláška je potvrzena 
po vyplnění Přihlášky a jejím odevzdání do kanceláře organizátora a podpisem odpovědného pracovníka a razítkem organizátora.  
3. Účast na akci/kurzu: Účast bude umožněna pouze těm zákazníkům, kteří do stanovené doby splatnosti zaplatí doplatek v plné výši. 
4. Cena kurz/akce: ceny jsou cenami sjednanými dohodou a zahrnují pouze ty služby, které jsou pro každý kurz/akci taxativně vyjmenovány. 
Pokud v době od podpisu Přihlášky do dne započetí akce nebo kurzu dojde ke změnám, které mají za následek změnu uvedené ceny, je 
organizátor povinen tuto skutečnost účastníkům neprodleně oznámit. Pokud je zvýšení ceny vyšší než 10% z původní ceny akce/kurzu, má 
zákazník právo od uzavření smlouvy odstoupit, což musí učinit písemně do stanoveného termínu. V době kratší než 9 dní před stanoveným 
datem zahájení akce nebo kurzu není Organizátor oprávněn cenu měnit. 
5. V případě změny objednávky ze strany zákazníka (zrušení nebo doobjednání dodatkových služeb, vyslání náhradníka apod.) v době 
kratší než 80 dní před zahájením Kurzu nebo akce je Organizátor oprávněna účtovat manipulační poplatek 300 Kč za každou takto 
požadovanou změnu. Požadavek zákazníka na změnu Akce nebo Kurzu (jiný typ akce, jiný termín) se považuje za zrušení účasti na 
akci/kurzu.  
6. Stornovací poplatky: stornovací podmínky účtuje Organizátor zákazníkům při zrušení účasti na akci nebo kurzu ze strany zákazníka za 
každou přihlášenou a zrušenou osobu ve výši: 
a) do 42 kalendářních dnů před stanoveným dnem poskytnutí 1. služby 300,- Kč stanovené ceny akce/kurzu 
b) od 41 do 30 dnů     25% z celkové ceny akce/kurzu 
c) od 29 do 16 dnů     50% z celkové ceny akce/kurzu 
d) od 15 do 8 dnů       65% z celkové ceny akce/kurzu 
e) od 7 do 2 dnů         90% z celkové ceny akce/kurzu 
f) při nenastoupení kurzu/akce 100% z celkové ceny akce/kurzu u 
Storno poplatky se neplatí, pokud si účastník za sebe najde náhradníka, který se zúčastní akce/kurzu objednaného účastníkem. 
7. Pojištění: Informujte se na možný typ pojištění u jednotlivých akcí a kurzů v CK. 
8. Právo účastníka na reklamaci služeb, způsob uplatnění a postup při vyřizování reklamace se řídí obecné závaznými předpisy.  Reklamace 
musí být uplatněna nejpozději do tří měsíců od ukončení akce nebo kurzu.  
9. Plné znění Všeobecné a záruční podmínky pro poskytování služeb při zajišťování sportovních akcí a výukových kurzů Cestovní kanceláře 
Klíč s.r.o. je Vám k dispozici na internetových stránkách Organizátora: www.ckklic.cz. Zákazník svým podpisem ztvrzuje, že se s výše 
uvedenými podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. 

Těšíme se na Vaši účast na našich kurzech a akcích a věříme, že budete spokojeni. 
 

   Vaše CK Klíč s.r.o.    
 

http://www.ckklic.cz/

