SMLOUVA NA JEDNODENNÍ AKCI
mezi cestovní kanceláří a objednavatelem - zákazníkem

cestovní kancelář Rapant s.r.o.
Adresa sídla: Křiby 4721, Zlín 76005
Adresa provozovny: Gahurova 4467, Zlín 76001
Prodejní středisko ABS u podchodu
IČO: 29352401 DIČ: CZ 29352401
Bankovní spoj.: ČSOB Zlín, č.ú. 251349637/0300
Tel: 573 776 580 mobil: 774 742 307
Email: rapant@rapantaspol.cz / www.rapantaspol.cz

Obchodní zástupce: (razítko a podpis

(včetně hůlkového písma))

název CK/CA :
tel./e-mail :

AKCE:*

Doprava:*

Termín akce:*

Místo nástupu:*

Elektrokolo počet:

Pojištění:*

ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
PŘÍJMENÍ*

Jméno*

Datum
narození *

Kontaktní
telefon *

Adresa trvalého bydliště:*
ulice, číslo popisné, město, PSČ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10
11
12
EMAIL
NA KONTAKTNÍ OSOBU:

Zvláštní požadavky:

CENA

Částka

Počet osob

Celkem

ZÁKLADNÍ CENA*
Dospělí
Dítě do 15 let

Cena celkem zaslána
na účet:*

Zaplacena dne:

Účastníci ve zralém věku

Cena celkem placena
hotově v CK Rapant:*

PŘÍPLATKY /SLEVY

Zaplacena dne:

Příplatek - pojištění
Další příplatky/slevy

V*

CENA CELKEM*

Dne:*

Klient odesláním přihlášky potvrzuje, že tato přihláška je pro něj i ostatní přihlášené osoby závazná a že jsou mu známy
"STORNOPODMÍNKY" pro účast na zájezdech a souhlasí s nimi. Smlouva je uzavřená ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb..
Smlouva nabývá účinnosti dnem připsání peněžní částky za akci na účet cestovní kanceláře Rapant s.r.o. Zlín klientem
přímo nebo smluvním prodejcem, jehož prostřednictvím si klient akci zakoupil. Veškerá korespondence je vedena s
účastníkem č. 1 (objednavatelem akce).
Klient a všechny další osoby uvedené na přihlášce odesláním souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016. Osobní údaje budou zpracovávány za
účelem nabízení služeb po dobu 10 let.

PODPIS KLIENT:

Stornopodmínky: za zrušení jednodenní akce bude účtován stornopoplatek.
6 a více pracovních dnů před odjezdem
0,-Kč
2 pracovní dny
5-3 pracovní dny před odjezdem
100,-Kč
1 pracovní den nebo nenastoupení
* pole označena hvězdičkou NUTNO VYPLNIT!!!

200,-Kč
100 % ceny

