Přihláška na zájezd = smlouva o zájezdu = potvrzení zájezdu
Pořádaný cestovní kanceláří POTÁPĚČI s.r.o., IČ: 27603920 Registrována u Městského soudu v Praze obchodní
rejstřík oddíl C, vložka 118279.
Pojistná smlouva o povinném pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře číslo 0201900670 u
ČPP a.s ze dne 21. 1. 2022., sídlo CK Jana Růžičky 1233, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČ 6399853
Akceptací = podpisem objednávky = přihlášky ze strany cestovní kanceláře je uzavřena smlouva o zájezdu
a účastník prohlašuje, že se seznámil se platnými Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním
řádem, jež byly zaslány spolu s přihláškou a s Informacemi k zájezdu. Tzn. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že mu
byla předána nabídka s popisem služeb a byl seznámen s platnou cenou a s hlavními informacemi o ubytování, poloze a vybavenosti ubytování,
druhu dopravy a případných dalších služeb a že jsou nedílnou součástí této smlouvy. Zároveň potvrzuje, že bere na vědomí veškeré informace
uvedené v materiálech týkajících se zájezdu. Dále zákazník svým podpisem potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými smluvními podmínkami,
které mu byly zaslány spolu se smlouvou, platnými v době podpisu smlouvy a podpisem vyjadřuje svůj souhlas. Zákazník je zodpovědný za
správnost, platnost a úplnost všech svých dokumentů a dokladů potřebných ke vstupu do dané země, o kterých byl předem informován. Vše
k Podmínkách ochrany osobních údajů najdete na našich stránkách www.potapeci.com v sekci O nás a podsekci CK Divetravel.

Jméno a příjmení……………………………………………………………………………………………………..
Datum narození…………………………………………. Potápěčská škola………………………………………….
Dosažená potápěčská kvalifikace dle certifikace/ počet ponorů………………………………/……………………..
Číslo potápěčského pojištění a název pojišťovny: ……………………………………………………………………
Zájezd: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Termín zájezdu: ………………………………………………………………… Doprava:………………………
Cena zájezdu: ……………………………… Záloha……………………………..Splatná………………………..
Platba či doplatek dle vystavené faktury:……………………………………………………………………………
Číslo pasu…………………………………………….. Národnost…………………………………………………..
Platnost pasu (pas musí mít platnost šest měsíců od data návratu):……………………………………………………………………………………………..
Bydliště…………………………………………………………………………………………………………………
Telefon…………………………………… Email……………………………………………………………………..
Kontaktní osoba v případu nouze / telefon……………………………………………………/…………………………
Zvláštní požadavek ………………………………………………………………………………………………………………………………..
(vegetarián, pokoj či kajuta s dvojlůžkem, zájem o zvyšovací kurz IANTD či EDS…)

Datum:

……………………………………………………..
za CK Martina Janků/René Melichárek

Souhlasím s cestovními podmínkami
CK DIVETRAVEL - POTÁPĚČI s.r.o.

…………………………………………………………………
podpis klienta:

Podepsané přihlášky prosím zasílejte emailem nebo na adresu doručovací: CK POTÁPĚČI s.r.o., Jana Růžičky 1143, Praha 4 Kunratice, 148 00, bankovní spojení 2429373001/5500 email: divetravel@divetravel.cz, CK Potápěči s.r.o. odpovídá za řádné
poskytnutí všech sjednaných služeb a pomoc v nesnázích poskytne na HOT LINE mobil 777 246 637, 608 412 001.

