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Přihláška na zájezd / Smlouva o zájezdu 

 
Pořadatel:   Travel America s.r.o., Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 

                    IČ: 28564596, DIČ: CZ28564596, tel.: +420 723 130 934, email: info@travelamerica.cz 

 

Zákazník:   Jméno:                    ........................................................................... 

                   Adresa:                    ........................................................................... 

                   Státní příslušnost:    ............................................................................ 

                   Datum narození:     ............................................................................ 

                   Telefon - Mobil:      ............................................................................ 

                   E-mail:                    ............................................................................                                          

 

zastupující dále tyto spolucestující:              

1. Jméno / Adresa: ........................................................................................................     

     Státní příslušnost / Datum narození:  ......................................................................... 

     Telefon-mobil / E-mail: ............................................................................................. 

2. Jméno / Adresa: ........................................................................................................ 

     Státní příslušnost / Datum narození:  ......................................................................... 

     Telefon-mobil / E-mail: ............................................................................................. 

3. Jméno / Adresa: ........................................................................................................ 

     Státní příslušnost / Datum narození:  ......................................................................... 

     Telefon-mobil / E-mail: ............................................................................................. 

 

Zájezd: Název a číslo zájezdu:   ..................................................................................................... 

             Termín zájezdu:                                                  ................................................................ 

             Celková cena za zájezd a doplňkové služby:      ................................................................ 

             Záloha za zájezd a doplňkové služby:                ................................................................ 

             Splatnost zálohy dne:                                         ................................................................. 

             Doplatek za zájezd a doplňkové služby:            ................................................................. 

             Splatnost doplatku dne:                                      ................................................................. 

             Popis zájezdu a všeobecné obchodní podmínky zákazník převzal dne:  ............................   

             - zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Doplňkové služby požadované zákazníkem: 

- ESTA     ANO   NE    Cena/os., počet osob:  ......................................   Cena celkem: .................... 

- eTA        ANO   NE    Cena/os., počet osob:  ......................................   Cena celkem: .................... 

- Cestovní pojištění  ANO   NE    Typ, cena/os., počet osob:  ............................................................ 

                                                   Typ, cena/os., počet osob:  ........................................................... 

                                                                                                               Cena celkem: ....................     

- Fakultativní akce   ANO   NE     Název, cena/osobu, počet osob:    

Popis zvolených fakultativních akcí předán zákazníkovi dne:                                    

                -  ........................................................................................................................... 

                -  ........................................................................................................................... 

                -  ........................................................................................................................... 

                -  ........................................................................................................................... 

                -  ........................................................................................................................... 
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                                                                                                                          Cena celkem:  ..................... 

- Jiné služby / Zvláštní požadavky             ANO   NE  

      Popis služeb / požadavků: 

                -  ........................................................................................................................... 

                -  ........................................................................................................................... 

                -  ........................................................................................................................... 

                -  ........................................................................................................................... 

                -  ........................................................................................................................... 

 

Poplatky hrazené zákazníkem v průběhu zájezdu: 

- ........................................................................................................................... 

- ........................................................................................................................... 

- ........................................................................................................................... 

- ........................................................................................................................... 

- ........................................................................................................................... 

- ........................................................................................................................... 

 

Minimální počet klientů k uskutečnění zájezdu:   ................. 

 

Prohlášení zákazníka a odkaz na katalog/webové stránky a všeobecné obchodní podmínky:  

Nedílnou součástí smlouvy o zájezdu jsou informace obsažené v nabídce zájezdu a také všeobecné obchodní 

podmínky. Zákazník svým podpisem Přihlášky na zájezd / Smlouvy o zájezdu osvědčuje že: 

a) mu byly zaslány všeobecné obchodní podmínky CK, které tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu, že s 

těmito podmínkami seznámil sebe i ostatní cestující a že s nimi všichni zákazníci souhlasí, 

b) mu byly předány informace s podrobným vymezením zájezdu, 

c) mu byl předán doklad o pojištění CK proti úpadku,  

d) mu byl předán příslušný formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy 

zájezdů a spojených cestovních služeb, 

e) mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových a vízových požadavcích pro cestu včetně přibližných lhůt pro 

vyřízení víz, údaje o zdravotních požadavcích státu určení, 

f) mu byl předán  kontakt na místního zástupce pořadatele / průvodce zájezdu  

g) se seznámil s podmínkami cestovního pojištění, pokud mu bylo vystaveno, 

h) je oprávněn smlouvu o zájezdu  uzavřít, a to i ve prospěch dalších cestujících  osob a že  tyto další cestující 

osoby jej k   jejich přihlášení a účasti na zájezdu řádně pověřily. Pokud zákazník uzavírá smlouvu o 

zájezdu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že 

disponuje jejím souhlasem, a dále že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech zájezdu. 

 

 

 

  Místo, datum  ………………………….               Podpis zákazníka ………………………………….. 
 

Zprostředkovatel (obchodní zástupce): ................................................................................... 

Adresa: ......................................................................................................................................... 

IČ, tel. číslo a e-mail: ................................................................................................................... 

Evidenční číslo obchodního zástupce: ......................................................................................... 

 

 

Potvrzení cestovní kanceláře:  ...................................................................................................... 

 

CK Travel America®  je registrovaná obchodní značka 


