V Poličce dne 11. 3. 2020
Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,
rádi bychom Vás informovali o současné situaci a možnostech ohledně připravovaného zájezdu do Paříže
ve dnech 11. – 15. 5. 2020.
Jsme si vědomi, že aktuální situace v Evropě nakloněna turistickým cestám není, i Francie je zařazena
mezi země s vysokým stupněm nebezpečí nákazy, Do našeho odjezdu jsou ale ještě dva měsíce, situace
se může změnit jak k lepšímu, tak k horšímu. Samozřejmě děti zvýšenému riziku nákazy vystavovat
nechceme, ale pokud by se situace uklidnila, je škoda zájezd neuskutečnit.
Dnes jsme vázáni smlouvou o zájezdu, kterou škola s cestovní kanceláří Školní zájezdy s. r. o.
podepsala dne 16. 1. 2020.
Práva a povinnosti cestovní kanceláře a objednavatele jsou dána ve Všeobecných podmínkách CK
Školní zájezdy s. r. o., které jsou nezbytnou součástí smlouvy o zájezdu. Z nich jednoznačně vyplývá :
„V případě odstoupení zákazníka od smlouvy z jiného důvodu než
a) z důvodu podstatného porušení povinnosti pořadatele
b) z důvodu, že pořadatel nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijal,
 zvýšení ceny dle čl. 3 či změny smlouvy dle čl. 4 těchto VOP
c) že bylo příslušným orgánem státní správy vydáno varování o nevhodnosti cesty do
místa určení z důvodu, že v místě určení cesty nebo v jeho bezprostředním okolí
nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na
poskytování plnění nebo na přepravu osob do místa určení cesty
je zákazník povinen zaplatit pořadateli odstupné – storno poplatek.
U autobusových zájezdů s cenou nad 3 500 Kč ve výši: více než 60 dnů před stanoveným odjezdem................................1 000 Kč
59-30 dnů před odjezdem.......................................... 30 % z ceny zájezdu
29-22 dnů před odjezdem.......................................... 40 % z ceny zájezdu
21-15 dnů před odjezdem ......................................... 50 % z ceny zájezdu
14-6 dnů před odjezdem ........................................ 80 % z ceny zájezdu
5 a méně dnů před odjezdem .................................. 100 % z ceny zájezdu
Vývoj situace sledujeme my i cestovní kancelář a jsme v pravidelném kontaktu.
Z jednání, které proběhlo ve dnech 9. – 10. 3. 2020 s referentkou CK Martinou Juřičkovou vyplývá:
Na dotaz: Jak se zachová cestovní kancelář v případě, kdy situace nebude natolik vážná, že nepůjde
zrušit zájezd bez náhrady, ale vedení školy nás nepustí, protože nebude vhodné do oblasti cestovat, nebo
hygienická stanice či zřizovatel cestu nedoporučí, jsme dostali následující odpověď:
„ Naprosto chápeme a rozumíme Vašim obavám, věřte, že ani pro nás není vzniklá situace jednoduchá.
Snažíme se však dělat maximum, abychom nalezli nejvhodnější řešení pro obě strany a vždy, pokud je to
možné a v našich silách, se snažíme školám vycházet vstříc, například změnou termínu zájezdu (toto je
však vždy nutné u našich dodavatelů ověřit předem, zda bude možné změnu termínu provést bez dalších
dodatečných nákladů).“

Zároveň je cestovní kancelář ochotna jednat o možnosti změny termínu na září 2020 už nyní dva
měsíce před odjezdem. Po dohodě s vedením školy se nám varianta přesunu zájezdu na září jeví
v danou chvíli jako nejpřijatelnější a proto jsme zahájili jednání s cestovní kanceláří. Jakmile
budeme vědět detailní informace, budeme Vás informovat.
Zájezd jako škola momentálně rušit nebudeme, protože by každý přihlášený žák musel zaplatit storno,
ať chce odstoupit či nikoliv. Pevně věříme, že s cestovní kanceláří najdeme řešení minimálně omezující
obě strany.
Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků
sami zvažte, zda vyčkáte a dáte ještě šanci k uskutečnění zájezdu, ze kterého si vaše děti odvezou
hezké vzpomínky a zážitky, poznají jedno z nejatraktivnějším měst Evropy (samozřejmě za
bezpečných podmínek) nebo své dítě ze zájezdu odhlásíte.

V případě setrvání platí úhrada doplatku do 15. 3. 2020 ( popř. v nejbližším termínu) na stejný
účet, se stejným variabilním a specifickým symbolem jako u zálohy.
V případě odhlášení zašlete e-mail současně na adresu CK i školy:
cestovní kancelář : referentka7@skolnizajezdy.cz nebo info@skolnizajezdy.cz
škola: marcela.svobodova@soupolicka.cz ve znění:
Odhlašuji ze školního zájezdu č. 2004008 Bonjour Paris v termínu 11. – 15. 5. 2020
dceru/ syna: jméno, příjmení, rodné číslo
Výše storno poplatku bude vypočtena ke dni doručení této emailové písemné žádosti o storno zájezdu
cestovní kanceláři . POZOR ! storno do 11. 3. včetně činí 1000,- Kč
storno od 12. 3 do 11. 4. včetně činí již 1 695,- Kč
Pokud zruší účast na zájezdu více jednotlivců, je možné, že dojde ke zrušení zájezdu z důvodu
nedostatečného počtu účastníků.
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