
název CK/CA :

tel./e-mail :

Ubytování:*

Strava:*

Doprava:*

Místo nástupu:*

Pojištění:*

1.

2.

3.

4.

5.

6.

poslat poštou

1.

2.

Částka Počet osob Celkem

Záloha:*

sleva časová Hotově dne:

sleva  nad 50 let Na účet dne:

sleva

příplatek

Doplatek:*

Splatný dne:*

V* DNE:*

PODPIS ZÁKAZNÍKA:*                                                     RAZÍTKO A PODPIS CK RAPANT:

Trvalé bydliště:*   Město, ulice, číslo popisné, PSČ

Telefonní kontakt/y

    

   

ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU

PŘÍJMENÍ* Jméno*
ČÍSLO 

OP/PAS
Datum nar.

Prodejní středisko ABS u podchodu 

CENA

Počet elektrokol/motokol:*

Kontaktní e-mail/y pro zaslání pokynů na cestu

Místo pobytu(stát):*

* pole označena hvězdičkou NUTNO VYPLNIT!!!

ROZPIS PLATEB:

Cena celkem

V případě jednostranného odstoupení zákazníka od smouvy, kdy cestovní kancelář Rapant s.r.o. neporušila své povinnosti, je zákazník povinnen uhradit storno poplatek v souladu se 

Všeobecnými smluvními podmínkami cestovní kanceláře platnými od 1.11.2020. 

Zákazník uzavírá s cestovní kanceláří Rapant s.r.o. tuto Smlouvu o zájezdu podle zákona 159/1999 Sb. a potvrzuje, že je oprávněn jednat a podepisovat se také jménem všech účastníků 

zájezdu, uvedených v této smlouvě a Smlouvu o zájezdu uzavírá i za ně. Smlouva o zájezdu, která byla zaslána na naši adresu emailovou poštou (i bez podpisu) vstupuje v platnost pro 

všechny účastníky dnem zaplacením zálohy.Zákazník prohlašuje, že zajistí, aby jím přihlášené osoby dostály svým povinnostem vůči cestovní kanceláři Rapant s.r.o.. Cestovní kancelář 

Rapant s.r.o. se zavazuje poskytnout zájezd dle výše uvedených podmínek a zákazník se zavazuje zaplatit smluvenou výše uvedenou celkovou cenu.  Zároveň zákazník souhlasí se 

zněním Všeobecných smluvních podmínek cestovní kanceláře Rapant s.r.o., které jsou nedílnou součástí této smlouvy a to za všechny osoby uvedené v této smlouvě. Zároveň stvrzuje, 

že se seznámil s typem ubytování, rozsahem stravování, typem dopravy a s pasovými předpisy a požadavky na zdravotní dokumenty nezbytné pro cestu a pobyt pro všechny osoby 

uvedené v této smlouvě včetně lhůt a poplatků pro jejich vyřízení. Zákazník souhlasí se zpracováním a shromaž´dováním osobních údajů všech účastníků zájezdu, které  pořadateli 

zájezdu s touto smlouvou a v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů o změně některých zákonů, v platném znění poskytl či ještě poskytne, a to za účelem 

pořádání zájezdu.    

SMLOUVA O ZÁJEZDU 

 Obchodní zástupce: (razítko a podpis (včetně hůlkového písma))

IČO: 29352401  DIČ: CZ 29352401

Bankovní spoj.: ČSOB Zlín, č.ú. 251349637/0300

Email: rapant@rapantaspol.cz/www.rapantaspol.cz

Tel: 573 776 580, mob.774 742 307  

Adresa provozovny: Gahurova 4467, Zlín 76001

Uskutečnění zájezdu je podmíněno minimálním počtem osob. V případě zrušení zájezdu z důvodu nízkého počtu přihlášených osob je cestovní kancelář Rapant s.r.o. povinna informovat 

klienta nejpozději 10 dní před zahájením čerpání zaplacených služeb.

mezi cestovní kanceláří a objednavatelem - zákazníkem uzavřená dle zákonů 159/1999 Sb.  a 89/2012 Sb.

Zvláštní požadavky:

Zájezd:*

Číslo zájezdu:*

Termín zájezdu:* 

POŘADATEL:

cestovní kancelář Rapant s.r.o.
Adresa sídla: Křiby 4721, Zlín 76005 

Základní cena*


