
 ČÍSLO SMLOUVY / OBJEDNÁVKY – REZERVAČNÍ ČÍSLO

ANO – jsem účastník zájezdu NE – jsem pouze objednavatel zájezdu
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 :end :od Předpokládaná cena letenky včetně poplatků:

 :end :od 

 V: 

BEZ PODPISU ZÁKAZNÍKA JE CESTOVNÍ SMLOUVA A OBJEDNÁVKA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KOUPĚ LETENEK NEPLATNÁ! 

OBJEDNÁVKA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KOUPĚ LETENEK v souvislosti s objednaným zájezdem – obj.č.: 

 Odlet z:

 Návrat z:

 Počet osob (letenek):

Zároveň svým podpisem stvrzuji, že souhlasím s všeobecnými podmínkami pořádající CK, které se vztahují na objednané služby.

 Jména zákazníků:    

 Vodácké vybavení (uveďte výšku postavy v cm a velikost bot):

 neoprenový oblek + plovací vesta pro osoby č.: 

 Pojištění UNIQA: léčebné výlohy pro osoby č.:

léčebné výlohy a připojištění stornopoplatků pro osoby č.:  

 Adresa – obec, PSČ:

jiné:

(jaké):

 Uplatňuji slevy:

 Pojištění od PARTNERSKÉ CK pro osoby č.:  

 Adresa – obec, PSČ:

jiné:

 Adresa – ulice, číslo:

 4. Příjmení, jméno:

 Uplatňuji slevy:

jiné:

jiné:

 Adresa – ulice, číslo:  Mobil:

Pokyny e-mailem

 Mobil:

PŘIHLAŠUJI K ZÁJEZDU/POBYTU DALŠÍ OSOBY:

 Tel. zam.:

 Tel. domů :liboM :

 Nástupní místo:

meliam-e ynykoP:liam-E 

Objednací číslo:

Název zájezdu:

Datum příjezdu:

II. SMLUVNÍ STRANY:

II.2. Zákazník – OBJEDNAVATEL

I. PŘEDMĚT SMLOUVY: 

CESTOVNÍ KANCELÁŘ
ADVENTURA s. r. o. (IČO: 44264704)

Voroněžská 20, 101 00 Praha 10
bank. účet: 402 549 071/0100 

  CESTOVNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.

 1. Příjmení, jméno:

 2. Příjmení, jméno:

 Č. pasu, stát: Rodné č.:

 Tel. domů:

 Rodné č.:

II.1.Cestovní kancelář (pořadatel zájezdu):

 Adresa – ulice, číslo:

 Adresa – obec, PSČ:

 Adresa – ulice, číslo:

 Uplatňuji slevy:

 Adresa – obec, PSČ:

 neoprenové botičky (za příplatek) pro osoby č.: 

 Vízum: ano, zajistit vízum pro osoby č.:

 ne, osoby č.:

 Ubytování pro osoby č.:

 Nástupní místo:

 3. Příjmení, jméno:

   si zajistí sami.

(jaké):

 Nástupní místo:

Pokyny e-mailem

 Č. pasu, stát:

Podpis zákazníka (zák. zástupce) Dne: 

Zplnomocňuji tímto společnost ADVENTURA s. r. o. (IČO: 44264704), aby naším jménem zajistila zpáteční letenky (včetně příslušných poplatků) s touto specifikací:

IV. PLATBA ZÁJEZDU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Rodné č.:

 E-mail:

 Tel. domů:

 Záloha:*)

 Jiné služby pro osoby č.: (jaké):

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy platné ke dni uzavření smlouvy: katalog vydaný Adventurou s popisem podmínek tohoto zájezdu, nebo jiný materiál Adventury obsahující úplný popis tohoto zájezdu, platné
všeobecné podmínky pořádající CK, podmínky a doklad o pojištění CK proti úpadku, vydaný pojišťovnou. Zákazník podpisem této smlouvy stvrzuje, že výše uvedené materiály převzal, seznámil se se všemi podmínkami v
nich uvedenými a s těmito podmínkami souhlasí. V případě, že tuto smlouvu zákazník uzavírá ve prospěch dalších osob, zavazuje se, že převezme všechny povinnosti vyplývající z této smlouvy i za osoby, které zastupuje.
Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy Adventura písemně potvrdí zákazníkovi zařazení do výše uvedeného zájezdu. Zákazník prohlašuje, že na dobu trvání zájezdu bude mít uzavřeno účinné pojištění léčebných výloh v
zahraničí (pokud není cestovní pojištění již zahrnuto v ceně zájezdu). 

*) Záloha činí nejméně 30 % ze základní ceny zájezdu a všech dalších objednaných služeb (zejména letenky - viz níže zvláštní objednávka). Zákazník je povinen uhradit platbu CK. Úhradu provede sám - hotově, 
bankovním převodem či složenkou - na účet nebo adresu CK, nebo udělí plnou moc zprostředkovateli prodeje (prodejci) k provedení úhrady plateb. Za řádnou a včasnou úhradu platby odpovídá CK zákazník.

V. PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA:

 Doplatek bude uhrazen 40 dní před odjezdem takto:

pZ :ydarhú mutaD ůsob úhrady:

 Uplatňuji slevy:

 Č. pasu, stát:

 Tel. zam.:

 Č. pasu, stát:

 Tel. zam.:

 Nástupní místo:

 Tel. domů:

Podpis zákazníka (zák. zástupce)Podpis CK (prodejce)

 Mobil:

 Tel. zam.:

III. OBJEDNÁVKA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ FAKULTATIVNÍCH A DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB (označte číslo osoby, pro kterou jsou služby určeny):

Pokyny e-mailem

Poznámky a upozornění pro CK:

 Dne: 

 E-mail:

 Rodné č.:

 E-mail:

Datum odjezdu:

zastoupená ADVENTUROU (identifikační údaje CK obsahují všeobecné podmínky, 
odstavec 15.2. a 15.3.)

ZASTOUPENÁ CK/CA (PRODEJCE)

  OBJEDNÁVKA CESTOVNÍCH SLUŽEB uzavřená ve smyslu zákona 40/1964 Sb.

telefon: +420 271 741 734–6
           +420 604 717 417
   fax: +420 271 741 737

 e-mail: travel@adventura.cz

ADVENTURA S. R. O., CESTOVNÍ KANCELÁŘ (DÁLE JEN ADVENTURA) uzavírá (podle §852a Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů) jménem níže uvedené cestovní
kanceláře, pro kterou Adventura vykonává tuto činnost na základě smlouvy a plné moci k veškerým právním úkonům spojeným s uzavíráním cestovních smluv, nebo svým jménem pro zájezdy, jichž je
Adventura pořadatelem, dnešního dne tuto smlouvu:

Počet objednávaných míst:

Základní cena zájezdu:





Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou nedílnou sou-
částí cestovní smlouvy (dále jen CS) nebo objednávky služeb, která 
upravuje vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří (dále jen CK).

1. PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ ZÁJEZDU
1.1. Předmětem Cestovní smlouvy (dále jen CS) je zájezd Ces-
tovní kanceláře (dále jen CK) identifikované na CS a uvedený 
v katalogu CK nebo jiné služby cestovního ruchu sjednané 
individuálně. CK se zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd 
z katalogu CK za podmínek a v rozsahu v něm uvedeném a dále 
upřesněném v podrobných pokynech k zájezdu. 
1.2. Vymezení zájezdu v katalogu obsahuje termín (datum od-
jezdu a návratu) a program zájezdu, služby poskytnuté během 
zájezdu, včetně způsobu ubytování a stravování, a předběžnou 
cenu zájezdu. 
1.3. V katalogovém znění jsou uvedeny pouze podstatné body 
programu a na trase cesty pouze významné zastávky. Progra-
mem se v případě zájezdů s leteckou přepravou rozumí až 
začátek programu v zemi příletu.

2. UZAVŘENÍ CESTOVNÍ SMLOUVY A PODROBNÉ POKYNY
2.1. CS může být uzavřena osobně přímo s CK nebo prostřed-
nictvím obchodního zástupce, který jedná na základě a v me-
zích uzavřené obchodní smlouvy a udělené plné moci. CS se 
podepisuje ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze 
smluvních stran. CS nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu 
zákazníkem a zaplacením zálohy nebo ceny zájezdu a následně 
podpisem CK, která tím stvrzuje zařazení zákazníka do zájezdu.
2.2. CS musí být uzavřena písemnou formou, za kterou je po-
važováno doručení podepsané CS do CK osobně, poštou, faxem, 
e-mailem či jinými elektronickými prostředky (dle § 852 a § 40, 
odst. 3. a 4. Občanského zákoníku). 
2.3. Zákazník podpisem CS nebo objednávky stvrzuje, že se 
seznámil a souhlasí se všemi body těchto všeobecných smluv-
ních podmínek a to i ve prospěch dalších osob uvedených v CS, 
pro které CS sjednává. Podpisem CS zákazník rovněž stvrzuje, 
že se seznámil s katalogovým zněním popisu zájezdu a převzal 
doklad o pojištění CK proti úpadku.
2.4. CS zákazník podává na formuláři CK a zároveň doloží pro-
kazatelným způsobem (např. kopií pokladní složenky) zaplacení 
zálohy na zájezd. Po přijetí CS zašle CK zákazníkovi jeho kopii CS 
a vyúčtování zaplacené zálohy.
2.5. Pokud je zájezd již obsazen v den, kdy CK obdrží návrh CS, 
bude zákazníkovi nabídnut jiný termín zájezdu, místo náhrad-
níka nebo vrácena záloha v plné výši způsobem dle vzájemné 
dohody. 
2.6. Zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu uvedenou 
v CS. Nároky na slevy uplatňuje zákazník sám při sjednávání CS. 
Slevy nelze bez souhlasu CK uplatnit dodatečně.
2.7. Pokud zákazník uzavírá CS ve prospěch dalších osob, 
stvrzuje svým podpisem, že má od těchto osob pověření jednat 
jejich jménem a souhlas uzavřít tuto CS a poskytnout osobní 
údaje těchto osob CK ke shromáždění a zpracování. Dále se 
zákazník jménem těchto osob zavazuje za splnění jejich závazků 
vůči CK (včetně včasné úhrady ceny zájezdu a předání potřeb-
ných informací) a za předání jejich osobních dat při uzavírání CS 
(především jméno, datum narození, adresu a číslo pasu) nutných 
pro evidenci těchto osob v CK a pro zařazení do zájezdu. Pokud 
uzavírá CS ve prospěch osoby mladší 18 let, je jejím zákonným 
zástupcem a souhlasí s její účastí na zájezdu.
2.8. Platným dokladem pro nástup zákazníka na zájezd je 
výměnný poukaz – voucher, který zákazník obdrží po zaplacení 
plné ceny zájezdu a objednaných doplňkových služeb, nebo po-
depsaná CS a doklad o zaplacení celkové ceny zájezdu, pokud 
CK voucher nevystavuje.
2.9. Informace o zájezdu budou upřesněny v „Podrobných 
pokynech k zájezdu“, které je CK povinna poskytnout zákaz-
níkovi s dostatečným předstihem, nejpozději však 7 dní před od-
jezdem zájezdu způsobem sjednaným v CS. V případě uzavření 
CS v době kratší než 7 dní před odjezdem zájezdu je CK povinna 
předat „Podrobné pokyny“ již při uzavření CS.
2.10. Pokud zákazník neobdrží výše uvedené pokyny 7 dní před 
odjezdem zájezdu, zavazuje se kontaktovat prodejní kancelář. 
V opačném případě se má za to, že zákazník podrobné pokyny 
k zájezdu obdržel.
2.11. Zákazník se zavazuje respektovat informace a doporučení 
uvedená v podrobných pokynech, především požadavky na 
vybavení. CK má právo vyloučit účastníka z účasti na programu, 
zejména s ohledem na bezpečnost, pokud jeho vybavení neod-
povídá požadavkům uvedeným v podrobných pokynech k zá-
jezdu. V případě, kdy dojde k vyloučení zákazníka z programu 
v důsledku jednostranného nedodržení podmínek uvedených 
v podrobných pokynech nebo těchto smluvních podmínek 
zákazníkem, nemá zákazník nárok na uplatnění jakýchkoliv 
nároků stran škod či reklamací. 
2.12. V případě použití vlastní dopravy je zákazník povinen uzavřít 
s CK dodatek cestovní smlouvy, ve kterém bude vyřešena sleva za 
nevyužitou dopravu a změna podmínek pojištění léčebných výloh.

3. CENA ZÁJEZDU A PLATBY
3.1. Cena zájezdu je stanovena smluvně v CS. Ceny jsou uve-
deny včetně DPH.
3.1.1. Cena zahrnuje: služby, které jsou u zájezdu výslovně 
uvedeny v katalogu v odstavci „V CENĚ ZAHRNUTO“, povinné 
pojištění CK proti úpadku a DPH. Do ceny zájezdu mohou být 
zahrnuty i další doplňkové služby. Pokud je nutné pro občany ČR 
vyřízení víz, objednává zákazník zároveň i jejich zajištění, pokud 
se s CK nedohodne jinak.
3.1.2. Cena nezahrnuje zejména náklady nepovinné či varia-
bilní, např. poplatky za vstupy do památkových objektů a muzeí, 
víza, stravování a cestovní pojištění u neevropských zájezdů 
(pokud není uvedeno jinak). 
3.2. Zákazník se zavazuje zaplatit CK cenu zájezdu takto: 
3.2.1. Platná záloha činí poměrnou částku (obvykle 30 % nebo 
50 %) z celkové ceny zájezdu a objednaných doplňkových služeb 
včetně předpokládané ceny letenek, tak jak je konkrétně uvede-
no v kapitole 15. Smluvní strany, a musí být uhrazena zároveň 
s podáním CS.
3.2.2. Doplatek musí být uhrazen nejpozději 40 dnů před 
Zájezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb, přičemž za den spl-
nění této povinnosti se považuje den připsání doplatku na účet 
CK nebo obchodního zástupce. V případě neuhrazení doplatku 
má CK právo vyřadit zákazníka ze zájezdu. Vyřazený zákazník 
bude v tomto případě písemně vyrozuměn a přijatá záloha, 
snížená o základní odstupné dle odst. 10., mu bude vrácena. 
Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení o zrušení účasti 
ze strany zákazníka.
3.3. V případě uzavření CS ve lhůtě kratší než 40 dnů před 
odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb je zákazník povinen 
uhradit plnou cenu zájezdu včetně všech doplňkových služeb.
3.4. Cenu může zákazník uhradit přímo CK (na místě v hoto-
vosti nebo platební kartou – pokud ji CK akceptuje, bankovním 
převodem či složenkou) nebo u obchodního zástupce, který má 
s CK uzavřenou platnou plnou moc a smlouvu o obchodním 
zastoupení.
3.5. V případě, že je stravování zahrnuto v ceně zájezdu, CK 
neposkytuje slevu zákazníkům, kteří tuto službu v jakémkoli 
rozsahu nevyužijí. 
3.6. Podrobné informace o způsobu platby jsou uvedeny 
v katalogu.
3.7. Zákazník bere na vědomí, že CK nedoplňuje ze své vůle 
objednané pokoje či apartmá do optimální kapacity a za 
neobsazená lůžka se platí příplatek ve všech případech, kdy 
je to v katalogu uvedeno. Na žádost zákazníka se CK může 
pokusit najít vhodného spolucestujícího tak, aby povinnost 
platit příplatek za jednolůžkový pokoj nebo neobsazená lůžka 
v apartmá odpadla.
3.8. V případě platby poukázkami, které poskytuje zaměst-
navatel na příspěvek na dovolenou, lze uplatnit jen omezené 
množství poukázek, pokud je CK akceptuje. Poukázky lze uplat-
nit pouze v provozovně CK a na zájezdy pořádané CK. Poukázky 
lze uplatnit pouze v celé jejich nominální hodnotě a nelze je 
v žádném případě směnit za peníze (ani v případě odstoupení 
od CS zákazníkem či zrušením zájezdu CK).

3.9. LETENKY
3.9.1. Pokud cena letenek není zahrnuta do základní ceny 
zájezdu:
3.9.1.1. CK zprostředkovává zákazníkům nákup letenek na 
základě objednávky – mandátní smlouvy (tzn., že doda-
vatel službu dodává přímo zákazníkovi) a v tomto případě 
CK nenese odpovědnost za škody a nedostatky způsobené 
dodavatelem.
3.9.1.2. V katalogu jsou uváděny pouze předběžné ceny letenek 
a nutných poplatků k letenkám. Ceny letenek a poplatků se 
mohou měnit až do nákupu letenek.
3.9.1.3. CK kupuje letenky v okamžiku dosažení minimálního 
počtu účastníků a má právo si k tomuto datu vyžádat plné 
uhrazení ceny letenky a poplatků.
3.9.1.4. Před zakoupením letenky si CK vyžádá souhlas zákaz-
níka v případě, že se cena letenky zvýší o více než 10 % oproti 
předpokládané ceně letenky, nebo když CK kupuje letenky dříve 
než 3 měsíce před odletem a zároveň dodavatel vyžaduje při 
zrušení stornopoplatek vyšší než 25 % z celkové ceny letenky 
včetně poplatků.
3.9.2. Pokud je letenka zahrnuta v ceně zájezdu, poplatky 
k letenkám se účtují zvlášť a jejich předpokládaná výše je 
uvedena v katalogu. Výše poplatků se může během roku měnit 
v závislosti na pohybu cen ropy a vývoje kurzu světových měn. 
Vzhledem k tomu je CK oprávněna tyto poplatky klientovi 
před odletem účtovat v reálné výši, která se může lišit od ceny 
předpokládané.
3.9.3. CK je povinna informovat zákazníka o identitě skutečné-
ho či pravděpodobného leteckého dopravce. Jakmile bude tato 
informace známa, bude publikována na www stránce zájezdu 
a upřesněna v podrobných pokynech pro účastníky. 

4. ZVÝŠENÍ CENY ZÁJEZDU
4.1. CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu uvedenou na CS, po-
kud před zahájením zájezdu dojde ke zvýšení o více než 10 % u: 
a) ceny za dopravu nebo pohonných hmot, b) plateb spojených 
s dopravou, c) směnného kurzu české koruny, použitého pro 
stanovení ceny zájezdu. 
4.2. CK musí písemné oznámení o zvýšení ceny zájezdu odeslat 
zákazníkovi nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. 
4.3. Zákazník souhlasí s právem CK zvýšit ve výše uvedených 
nezbytných případech původní cenu zájezdu a zavazuje se rozdíl 
v ceně uhradit. Zvýšení ceny z důvodu uvedeného v bodě 4.1. 
není považováno za důvod k odstoupení od CS.

5. ZMĚNA PODMÍNEK CESTOVNÍ SMLOUVY 
A SJEDNANÝCH SLUŽEB

5.1. CK si vyhrazuje právo v nezbytném rozsahu změnit pro-
gram, trasu a další sjednané služby, které zahrnuje uzavřená 
CS, případně ukončit či zrušit zájezd v důsledku neodvratitelné 
události, které nemohla zabránit, a to kdykoli v době přípravy či 
průběhu zájezdu. Pro účely této smlouvy je neodvratitelnou 
událostí míněna např. občanská válka, válka mezi státy, revo-
luce, lidové hnutí, vzbouření, stávky, úřední zákazy a nepovolení 
vstupu, pirátství, civilní a vojenské nehody, výjimečný stav, 
epidemie, velmi nepříznivé povětrnostní podmínky a klimatické 
překážky, živelní pohromy, dopravní kolapsy, zdržení na státních 
hranicích, vážné onemocnění, úraz či úmrtí účastníka zájezdu 
nebo průvodce apod. Vedoucí zájezdu má právo na nutné úpra-
vy programu během zájezdu v závislosti na objektivních pod-
mínkách, především vzhledem k zajištění bezpečnosti účastníků. 
Změna pořadí navštívených míst či změna dne navštívení oproti 
textu v katalogu se nepovažuje za změnu programu.
5.2. CK si vyhrazuje právo a zákazník souhlasí s posunem ter-
mínu leteckých zájezdů (do 4 dnů) nebo ostatních autobusových 
zájezdů (o 1 den) a s úpravou délky trvání zájezdu provedenou 
v souvislosti se změnou termínu (do 2 dnů).
5.3. Změny uvedené v odst. 5.1. a 5.2. nejsou důvodem k od-
stoupení od CS a změna programu není ani důvodem k podání 
reklamace. V případě, že tyto změny nastanou před zahájením 
zájezdu, je CK povinna bez zbytečného odkladu o nich zákazní-
ka písemně informovat.
5.4. CK si vyhrazuje právo změnit podmínky CS. S výjimkou 
změn, uvedených v odst. 5.1. a 5.2. a odst. 4.1., má zákazník 
právo rozhodnout, zda bude se změnou CS souhlasit, nebo od CS 
odstoupí bez povinnosti uhradit odstupné. Odstoupení je nutné 
podat písemně ve lhůtě určené CK, která nesmí být delší než 
5 dnů od doručení návrhu na změnu CS. Pokud tak zákazník ne-
učiní, má se za to, že se změnou souhlasí. V případě odstoupení 
od CS nabídne CK zákazníkovi jiný zájezd ve srovnatelné kvalitě 
(pokud je to možné). Pokud zákazník tuto nabídku přijme, tak 
se platby uskutečněné na základě původní CS započítávají na 
platby dle nové CS.
5.5. Zákazníkovi nevzniká nárok na úhradu nebo slevu z ceny 
služeb, dojde-li k okolnostem na straně účastníka, na základě 
kterých účastník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zapla-
cené a CK zabezpečené služby. Zákazníkovi nevzniká nárok na 
úhradu nebo slevu z ceny služeb (pokud není dohodnuto jinak), 
dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není zá-
vislý na činnosti a postupu CK. Případné zvýšené náklady vzniklé 
v průběhu zájezdu z důvodu neodvratitelných událostí hradí 
zákazník. V případě ukončení zájezdu z důvodu neodvratitel-
ných událostí se účastníkům vrací úhrada za nerealizované 
výdaje.
5.6. V případě změny objednávky ze strany zákazníka (zrušení 
nebo doobjednání dodatkových a fakultativních služeb, změna 
místa odjezdu, vyslání náhradníka apod.) v době kratší než 80 
dní před zahájením zájezdu je CK oprávněna účtovat manipu-
lační poplatek 300 Kč za každou takto požadovanou změnu. 
Požadavek zákazníka na změnu zájezdu (jiný termín, jiný typ 
zájezdu) se považuje za zrušení účasti na zájezdu dle kap. 9.3., 
nestanoví-li CK jinak.

6. PORUŠENÍ CS V PRŮBĚHU ZÁJEZDU
6.1. Jestliže po zahájení zájezdu CK neposkytne účastníkovi 
řádně a včas služby cestovního ruchu (nebo jejich podstatnou 
část), nebo zjistí, že k této situaci dojde, je CK bez zbytečného 
odkladu povinna provést taková opatření, aby zájezd mohl po-
kračovat. Nelze-li toho dosáhnout jinak než poskytnutím služeb 
nižší kvality, je CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.

7. VYSLÁNÍ NÁHRADNÍKA
7.1. Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit 
CK, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení 
uvedená. Dnem doručení tohoto oznámení se osoba v něm uve-
dená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení 
nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou CS. V případě, že ces-
tovní smlouva stanoví zvláštní podmínky, které musí splňovat 
zákazník pro daný typ zájezdu, může tak zákazník učinit jen ve 
výše stanovené lhůtě, a oznámení musí obsahovat i prohlášení 
nového zákazníka, že splňuje veškeré podmínky stanovené pro 
poskytnutí zájezdu.
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7.2. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají 
za zaplacení ceny zájezdu a úhradu manipulačního poplatku 
podle této smlouvy, popřípadě dalších nákladů spojených 
s touto změnou.
8. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU
8.1. Realizace zájezdů z katalogu CK je podmíněna dosažením 
minimálního počtu účastníků.
8.2. CK je povinna informovat písemně zákazníka o zrušení 
zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků 
nejpozději 7 dní před poskytnutím první služby. V tomto případě 
se vrací účastníkům zaplacená úhrada v plné výši.
8.3. CK má právo na zrušení zájezdu v důsledku neodvrati-
telné události kdykoli před odjezdem. V tomto případě se 
vrací účastníkům zaplacená úhrada snížená o prokazatelně 
realizované výdaje.
8.4. V případě, že CK zruší zájezd z důvodů uvedených v této 
kapitole, není toto důvodem, aby zákazník uplatnil nárok na 
škodu.
9. ODSTOUPENÍ OD CESTOVNÍ SMLOUVY
9.1. CK může před zahájením zájezdu od CS odstoupit jen 
z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení smluvní 
povinnosti zákazníkem.
9.2. Odstoupí-li CK od smlouvy před zahájením zájezdu z důvo-
du porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit 
CK níže stanovené odstupné.
9.3. Zákazník může kdykoli odstoupit od CS bez udání důvodů. 
V tomto případě je zákazník povinen zaplatit CK odstupné (stor-
nopoplatek) za sebe i za každou přihlášenou osobu.
9.4. Za den odstoupení od CS ze strany zákazníka je považován 
den, kdy byla od zákazníka do CK písemně doručena informace 
o zrušení jeho účasti na zájezdu. Zákazník je povinen odstoupe-
ní od CS oznámit na místě, kde zájezd zakoupil.
10. ODSTUPNÉ
10.1. Výše odstupného (stornopoplatku) se určuje dle počtu 
dnů ode dne odstoupení od CS do počátku zájezdu (poskytnutí 
první služby). Výše odstupného se stanovuje ze základní ceny 
zájezdu nesnížené o slevy a bonusy a činí:

 více než 80 dní před odjezdem  3 % (min. 300 Kč)
 80–61 dní  10 %
 60–41 dní  20 %
 40–21 dní  40 %
 20–11 dní  60 %
 10–5 dní  80 %
 4 dny až storno v den odjezdu  100 %
Odstupné u zakázkových zájezdů je stanoveno samostatnou 
smlouvou.
10.2. V případě, že zákazník na zájezd nenastoupí nebo přeruší 
účast na zájezdu ze své vlastní vůle či jiných příčin na straně 
zákazníka, činí odstupné 100 % z ceny. V případě pozdního 
nástupu na zájezd činí odstupné 100 % z ceny nevyčerpaných 
služeb a zákazník nemá nárok na náhradu nákladů spojených 
s pozdním nástupem.
10.3. Pokud prokazatelně vynaložené náklady a výdaje CK za 
zákazníka ke dni odstoupení od CS převyšují odstupné stanove-
né procentním výpočtem, zvyšuje se toto odstupné na hodnotu 
těchto výdajů + základní 3% poplatek (min. 300 Kč).
10.4. Při zrušení účasti bude zákazníkovi vrácena dosud zapla-
cená úhrada snížená o výše uvedené odstupné. V případě, že 
odstupné převyšuje již zaplacenou zálohu, je zákazník povinen 
tento rozdíl neprodleně uhradit CK.
10.5. Sazby odstupného se vztahují i na doplňkové služby 
objednané nad rámec základní ceny zájezdu.
10.6. Pokud není cena letenek zahrnuta do základní ceny zájez-
du, odstupné u letenek a příslušných poplatků se určuje podle 
podmínek dodavatele (letecké společnosti). Zákazník se zavazu-
je, že navíc uhradí případné výdaje spojené se stornováním této 
služby, pokud nějaké vznikly.
11. ODPOVĚDNOST CESTOVNÍ KANCELÁŘE A REKLAMACE
11.1. CK je povinna poskytnout zákazníkovi služby, které 
jsou součástí zájezdu, řádně a včas, v souladu s uzavřenou CS 
a obecně závaznými právními předpisy. Jestliže zákazník zjistí, 
že služba poskytovaná CK neodpovídá službě nabízené v ka-
talogu a v případných upřesňujících informačních materiálech, 
může uplatnit své právo na reklamaci.
11.2. CK odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplýva-
jících z uzavřené CS bez ohledu na to, zda tyto závazky mají 
být splněny CK nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu 
poskytovaných v rámci zájezdu.
11.3. Reklamace musí být učiněna bez zbytečného odkladu, nej-
později však do 3 měsíců od skončení zájezdu nebo v případě, 
že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen 
podle CS, jinak právo na reklamaci zaniká.
11.4. V průběhu zájezdu lze vadu služeb reklamovat u vedou-
cího zájezdu. Jestliže není možné zjednat nápravu ihned, sepíše 
vedoucí s účastníkem záznam obsahující: osobní údaje účastní-
ka, předmět reklamace a případný požadavek na její vyřízení.
11.5. CK je povinna vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od 

jejího uplatnění nebo ode dne ukončení zájezdu v případě, že re-
klamace byla uplatněna na zájezdu a nebyla vyřešena na místě.
11.6. CK se může odpovědnosti za škodu způsobenou poruše-
ním právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto ško-
du nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu 
poskytovaných v rámci zájezdu a škoda byla způsobena: 
 zákazníkem,
 třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, po-

kud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo nebyla 
nevyhnutelná,
 neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při 

vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
11.7. V případech, kdy je škoda způsobena třetí osobou nebo 
neodvratitelnou událostí (bod 5.1.), je CK povinna poskytnout 
zákazníkovi v nesnázích rychlou pomoc dle svých možností.
11.8. CK neručí:
 za majetek účastníků zájezdu v případě jeho poškození, ztráty 

či krádeže,
 za udělení víz příslušnými zastupitelskými úřady,
 za případné zpoždění autobusové, trajektové nebo letecké 

dopravy z technických či dopravně provozních důvodů (např. 
přetížené koridory atd.) a neruší za škody, které tímto zákaz-
níkům vzniknou.

11.9. Veškeré údaje o zajišťování víz a bezvízovém styku se 
vztahují pouze na občany ČR.
12. ODPOVĚDNOST ÚČASTNÍKŮ ZÁJEZDU
12.1. Účastník je povinen:
 mít platný cestovní doklad splňující požadavky navštívených 

států,
 dodržovat právní předpisy navštívených států,
 uzavřít pojištění léčebných výloh na dobu zájezdu, pokud toto 

pojištění není zahrnuto do ceny zájezdu,
 dodržet místo nástupu, které uvedl,
 dbát pokynů vedoucího zájezdu a sportovních instruktorů, 

dodržovat stanovený program a v případě individuálního pro-
gramu informovat vedoucího zájezdu o své plánované trase 
(vedoucí mu má právo v případě nedostatečné zkušenosti 
nebo výbavy tuto trasu i zakázat),
 předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že se zájezdu 

účastní osoba mladší 18 let bez jeho doprovodu. U osob 
mladších 15 let pak zajistit doprovod a dohled dospělého 
účastníka v průběhu zájezdu,
 v případě, že CK zajišťuje víza, poskytnout zástupci CK cestov-

ní pas v termínu určeném CK,
 u cyklistických zájezdů respektovat návod k zajištění kol proti 

poškození dle informací poskytnutých CK. 
12.2. Účastník plně odpovídá za následky vzniklé neplatností 
jeho cestovních dokladů či nedodržením vízových, devizových 
a jiných právních předpisů platných v navštívené zemi. 
12.3. Účastník se zavazuje, že se bude během zájezdu chovat 
v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené země a jednat tak, 
aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní 
prostředí.
12.4. Účastník se zúčastňuje zájezdu, případně sportovního 
programu (např. raftingu, vodní turistiky, horské a vysokohorské 
turistiky, cyklistiky aj.) na vlastní odpovědnost, ‚61 to i v přípa-
dě, že jsou na zájezdu přítomni sportovní instruktoři. U zájezdů 
s vysokohorskou turistikou působí kvalifikovaní průvodci (horský 
průvodce) jen jako organizační vedoucí skupiny.
12.5. Je-li účastník pod vlivem alkoholu nebo omamných 
prostředků nebo pokud jeho vybavení a okamžitý fyzický 
a psychický stav neodpovídají náročnosti programu, má vedoucí 
právo vyloučit účastníka ze sportovního programu či zakázat 
mu plánovanou trasu. V krajním případě může vedoucí vyloučit 
ze zájezdu bez náhrady účastníka, který hrubě ruší jeho průběh 
nebo ostatní účastníky. Toto se vztahuje i na porušování ubyto-
vacího řádu v kempech, chatách a hotelech.V těchto případech 
se neúčast na programu nepovažuje za nenaplnění služeb ze 
strany CK.
12.6. Účastník nese odpovědnost za svoji zdravotní přípravu 
na zájezd a její nedodržení není důvodem k odstoupení od CS. 
Případné informace o očkování, uvedené v materiálech CK, jsou 
pouze informačního charakteru. 
12.7. Účastník (a zákazník) prohlašuje, že:
 si není vědom žádných omezení, která by mu bránila v řádné 

účasti na zájezdu,
 bude respektovat pokyny vedoucího, průvodců a instruktorů 

zájezdu,
 v případě, že se chce zúčastnit programu na vodě (např. raf-

ting, vodní turistika, jachting), umí plavat,
 bude řádně používat veškeré poskytnuté bezpečnostní vyba-

vení (např. při raftingu, vodní či vysokohorské turistice),
 uhradí eventuální škodu, kterou způsobil v dopravním pro-

středku nebo v ubytovacím aj. zařízení, kde čerpal služby 
zajištěné dle CS,
 se před a během sportovního programu zdrží požívání alkoho-

lu a omamných látek,

 souhlasí s použitím jeho osobních údajů (v souladu se záko-
nem č. 101/2000 Sb.) uvedených v CS pro potřeby CK, a to vý-
hradně za účelem pořádání zájezdu a zasílání nabídek služeb 
v cestovním ruchu, a dále pro potřeby pojišťovny poskytující 
zdravotní pojištění. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto 
uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. 
i jménem dalších osob uvedených na CS. 

 souhlasí se zasíláním obchodních sdělení CK a jejích obchod-
ních zástupců ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb..

13. POJIŠTĚNÍ CK
13.1. CK je pojištěna proti úpadku dle podmínek zákona 
159/1999 Sb. v platném znění. Informace o pojištění proti úpad-
ku obdrží zákazník při uzavírání CS. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky platí pro zájezdy 
a služby zveřejněné v katalogu CK a na jejích webových strán-
kách, pořádané níže uvedenými CK. V případě nutnosti může 
CK aktualizovat tyto všeobecné podmínky zveřejněním na svých 
webových stránkách a tyto aktualizované podmínky budou 
platit pro CS uzavřené po datu zveřejnění.

14.2. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném 
touto smlouvou se řídí těmito všeobecnými podmínkami, záko-
nem č. 159/1999 Sb., zákonem č. 101/2001 o ochraně osobních 
údajů a dále Občanským zákoníkem, popř. dalšími obecně 
závaznými právními předpisy v platném znění.

14.3. CK se zavazuje, že s osobními údaji zákazníka předanými

CK obchodním zástupcem nebo zákazníkem bude trvale nakládat 
důvěrným způsobem, pouze za účelem plnění povinností plynou-
cích z cestovní smlouvy a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, a že svým jednáním nebo opomenu-
tím nezpůsobí, aby jakákoliv osoba mohla jakýmkoli způsobem 
porušit ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. Za tímto 
účelem se CK zavazuje přijmout adekvátní technické, personální 
a organizační opatření na účely ochrany osobních údajů před 
náhodným poškozením nebo jiným úmyslným jednáním, zniče-
ním, ztrátou, neoprávněným zveřejněním nebo zpřístupněním, 
nebo jakýmkoli neoprávněným užitím osobních údajů.

14.4. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv 
na celkovou platnost všeobecných podmínek a CS.

14.5. Smluvní strany prohlašují, že si tyto podmínky před podpi-
sem přečetly, že jsou v souladu s jejich vůlí a s obsahem těchto 
podmínek souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy na CS.

15. SMLUVNÍ STRANY
15.1. Adventura na základě plné moci zastupuje CK uvedené 
v tabulce (viz níže) a jejich jménem vykonává veškeré právní 
úkony související s uzavřením cestovní smlouvy (zejména uzaví-
rá cestovní smlouvy a vede evidenci zákazníků, zajišťuje veškerý 
platební styk mezi zákazníkem a CK, podává informace).

15.2. Tyto všeobecné smluvní podmínky platí pro níže uvede-
né CK s těmito specifickými úpravami:
 ADVENTURA s.r.o. – Voroněžská 20, 101 00, Praha 10, IČO: 
44264704, DIČ: CZ44264704. 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku Městského 
soudu v Praze pod sp. zn.: oddíl C, vložka 6209. 

Platná záloha 30 %

 MAD MAT SPORT s.r.o. – Školská 1384/34, 110 00 Praha 1, 
IČO: 27887324, DIČ: CZ27887324. 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku Městského 
soudu v Praze pod sp. zn.: oddíl C, vložka 124288. 

Platná záloha 30 %

15.3. Tyto všeobecné smluvní podmínky neplatí pro zájezdy 
pořádané níže uvedenými CK. Zákazníci obdrží všeobecné 
smluvní podmínky při podpisu cestovní smlouvy. 

 CHINA TOURS, s.r.o. – Voroněžská 20, 101 00, Praha 10, IČO: 
26483343, DIČ: CZ26483343. 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku Městského 
soudu v Praze pod sp. zn.: oddíl C, vložka 85124.

Platná záloha 30 %

 CK TRIP s.r.o. – Jana Zajíce 160/34, 170 00, Praha 7, IČO: 
28445759, DIČ: CZ28445759. 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku Městského 
soudu v Praze pod sp. zn.: oddíl C, vložka 142042.

Platná záloha 50 %

 CK POZNÁNÍ (Jiří Erben) – tř. 17. listopadu 229, 530 02 
Pardubice, IČO: 48163210.

Platná záloha 50 %

 CK Geos travel (RNDr. Pavel Kumpán) – Bubenská 1477/1, 
170 00 Praha 7, IČO: 10148116.

Platná záloha 30 %

 CK EXTREM TOUR (Markéta Lomská) – Bělohorská 827/202, 
169 00, Praha 6, IČO: 68890541.

Platná záloha 50 %



1. REZERVACE (OPCE)
Místo v zájezdu si můžete zamluvit telefonicky, e-mailem nebo vyplněním formuláře 
v našem internetovém katalogu. Rezervace (opce) platí 10 kalendářních dní 
(u rezervace přes internet 5 dní). Délka rezervace se zkracuje posledních 40 dní 
před odjezdem, s blížícím se termínem nákupu letenek nebo s odevzdáním dokladů 
pro vyřízení víz. Vždy pak záleží na dohodě s prodejní kanceláří.

2. CESTOVNÍ SMLOUVA A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
poŘAdATel ZÁJeZdu: Většinu zveřejněných zájezdů pořádá sama Adventura; 
pouze menší část pořádají specializované partnerské kanceláře, které jsou vždy 
uvedeny v podmínkách zájezdu. Na cestovní smlouvu uveďte jejich obchodní 
jméno:

ck AdVenTuRA (Adventura s. r. o., IČO: 44264704),

ck cHInA TouRs (CHINA TOURS s. r. o., IČO: 26483343),

ck mAd mAT spoRT (MAD MAT SPORT s. r. o., IČO: 27887324),

ck TRIp (CK TRIP s.r.o., IČO: 28445759),

ck Geos TRAVel (RNDr. Pavel Kumpán, IČO: 10148116),

ck poZnÁní (Jiří Erben, IČO: 48163210),

ck eXTRem TouR (Markéta Lomská, IČO: 68890541).

uZAVŘení cesToVní smlouVy: Cestovní smlouvu můžete uzavřít vyplněním 
formuláře Adventury, do kterého je nutné vyplnit pořadatele zájezdu. Je 
k dispozici také na našich www stránkách nebo vám ho na požádání rádi zašleme. 
podepsAnou cestovní smlouvu můžete zaslat poštou, scan-mailem či faxem 
(všechny tyto způsoby podání považujeme za rovnocenné, není tedy nutné zasílat 
originál smlouvy), nebo lze předat osobně v prodejní kanceláři Adventury, případně 
u některého z našich smluvních prodejců.
Na tentýž zájezd můžete na jednom formuláři přihlásit až 4 osoby. Jestliže zastupujete 
další zákazníky a cestovní smlouvu uzavíráte jejich jménem, přebíráte zodpovědnost 
za předání potřebných informací i za dodržení podmínek zaplacení zájezdu. 
Nezletilým přihlášku podepisuje jejich zákonný zástupce.

podepsAnou cesToVní smlouVu mŮŽeme AkcepToVAT pouZe 
s ÚHRAdou ZÁloHy nebo s pŘIloŽenÝm doklAdem o JeJím 
ZAplAcení.

Adventura přistupuje k cestovní smlouvě vaším zařazením do objednaného zájezdu. 
Jako doklad vám předáme či zašleme potvrzenou cestovní smlouvu společně 
s vyúčtováním uhrazené zálohy a dokladem pojišťovny o pojištění CK proti úpadku. 
Po uhrazení doplatku vám zašleme voucher jako definitivní nástupní poukaz. 

nedílnou součástí cestovní smlouvy jsou Všeobecné podmínky (které platí 
pro ck Adventura a ck mAd mAT spoRT), kde najdete mimo jiné informace 
o pravidlech účasti pro děti a mládež, stornovacích poplatcích, způsobu reklamace 
atd. Upozorňujeme, že pro zájezdy partnerských ck China Tours, Trip, Geos 
travel, Poznání a Extrem Tour platí odlišné všeobecné podmínky, které naleznete 
na našich www stránkách a které vám budou zaslány spolu s potvrzenou cestovní 
smlouvou.

3. CENA, SLEVY A BONUS
V katalogu zájezdů jsou uvedeny základní ceny, od kterých se odečítají slevy a bonus. 
Nárok na slevu označte na formuláři cestovní smlouvy. Uvítáme, když si jejich výši 
zkontrolujete na dokladu o vyúčtování zálohy. 

Můžete uplatnit tyto slevy: 

1. pořiďte si „last moment“ včas! – sleva 10 % 

2. Věrnostní bonus – 50 kč/den 

3. sleva za včasné přihlášení – 3–5 % 

4. skupinová sleva – 3 %, 30 %, 100 % 

5. sleva pro studenty sš a Vš – 4 %

6. sleva pro učitele a seniory – 2 % 

7. mimořádné ceny a slevy – dětské ceny d15/d6, last moment a další

pravidla a podrobné informace o jednotlivých typech slev a cen najdete 
v katalogu na str. 2 nebo na www.adventura.cz 

4. ZÁLOHA
Zároveň s podáním cestovní smlouvy je třeba zaplatit zálohu nejméně 30 % 
z celkové ceny vaší objednávky (tj. ze součtu ceny zájezdu, letenek a dalších 
objednaných doplňkových služeb). Výjimkou jsou zájezdy CK Trip, Poznání a Extrem 
Tour, na které je nutné složit 50% zálohu. Pokud do odjezdu zbývá méně než 
40 dnů, platí se plná cena zájezdu hned při uzavření cestovní smlouvy. 

5. DOPLATEK
Doplatek ceny zájezdu a doplňkových služeb včetně letenek je třeba uhradit tak, 
aby Adventura obdržela úhradu nejpozději 40 dnů před odjezdem. POZOR! 
Pokud od vás nebudeme mít plnou cenu uhrazenou 40 dní před odjezdem, ztrácíte 
nárok na místo v zájezdu a můžeme vás v případě nouze o místa nahradit dalšími 
zájemci. nezaplacení doplatku však nenahrazuje z vaší strany informaci 
o zrušení vaší účasti na zájezdu, pokud byste tak chtěli učinit. 

6. LETENKY A SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
Tyto služby jsou volitelné a můžete si je případně zajistit i sami. V případě zájmu tyto 
služby objednáte vyplněním a podpisem objednávky doplňkových služeb (resp. 

letenek), která je součástí formuláře cestovní smlouvy. Při objednání je třeba zaplatit 
zálohu 30 % z jejich předpokládané ceny a nejpozději 40 dní před odjezdem 
doplatek. V závislosti na požadavcích dodavatele služeb si od vás může 
ck vyžádat doplatek i dříve. Toto opatření se týká především letenek, jejichž 
zakoupení můžete očekávat i několik měsíců před odletem. Je třeba počítat také 
s tím, že cena letenky je dynamická až do okamžiku jejího nákupu, a to zejména 
kvůli doprovodným poplatkům zahrnutým v její ceně. Po zakoupení letenky je její 
stornování zatíženo stornovacími poplatky podle podmínek letecké společnosti. 

7. ZPŮSOB PLACENÍ
Platit můžete: 

v hotovosti 	 (v prodejní kanceláři Adventury, nebo u našich prodejců), 

v hotovosti v každé pobočce komerční banky 	 (pokladní složenkou na náš 
účet), 

bankovním převodem	  (na náš účet u Komerční banky), 

poštovní poukázkou typu A 	 (k vyzvednutí na poště), 

platební kartou 	 (v prodejní kanceláři Adventury). 

pokud Je plATbA pRoVedenA Z JInéHo neŽ VAšeHo ÚČTu, nezapomeňte 
nás o tom nás o tom při uzavření cestovní smlouvy informovat, abychom mohli 
vaši platbu včas identifikovat! 

Adresát:  Adventura s. r. o., Voroněžská 20, 101 00 Praha 10 

Účet:  402 549 071/0100 u Komerční banky Praha 2 

 (pro občany mimo ČR: swift kód KOMBCZPP, poplatky OUR, 

 IBAN CZ 6101000000000402549071). 

Variabilní symbol: REZERVAČNÍ ČÍSLO (přidělené až po provedení rezervace) 

specický symbol: prvních 6 číslic rodného čísla objednavatele 

konstantní symbol: 308 (při bankovním převodu), 379 (při použití poukázky A) 
Pokud se rozhodnete podat cestovní smlouvu a složit zálohu, event. doplatek, 
u některého z provizních prodejců, VŽdy sI oVĚŘTe, Že VÁmI VybRAnÝ 
pRodeJce mÁ s AdVenTuRou uZAVŘenou plATnou plnou moc. 
Upozorňujeme vás, že zaplacením zálohy nebo doplatku se rozumí den, kdy vaše 
platby naběhnou na účet Adventury. 

8. POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A STORNOPOPLATKŮ
bAlíČek cesToVníHo poJIšTĚní ZAHRnuTÝ V cenĚ ZÁJeZdu	

Tento balíček cestovního pojištění je zahrnut do ceny většiny evropských 
zájezdů uvedených v katalogu AKTIVNÍ DOVOLENÁ, které pořádá CK Adventura. 
U zájezdů, kde pojištění do ceny zahrnuto není, neuvádíme slovo „pojištění“ 
v odstavci „Cena zahrnuje“. (U těchto zájezdů pak máte možnost objednat si 
pojištění jako doplňkovou službu.) 

Toto cestovní pojištění v hodnotě 33 kč/den zahrnuje: pojištění léčebných výloh, 
asistenční službu, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví 
a věci třetí osoby a pojištění storna zájezdu. Toto pojištění kryje i rizika spojená 
s provozováním všech sportovních aktivit na našich zájezdech – tzn., že není 
nutné uzavírat speciální sportovní připojištění! 

poJIšTĚní ZA pŘíplATek u eXoTIckÝcH ZÁJeZdŮ 	 (doplňková služba pro 
zájezdy pořádané CK Adventura)

U zájezdů uvedených v katalogu EXOTIKA nebo u exotických zájezdů v katalogu 
AKTIVNÍ DOVOLENÁ není v ceně zájezdu zahrnuto žádné cestovní pojištění. 
Můžete ho však uzavřít i prostřednictvím Adventury. připomínáme vám, že se 
v cestovní smlouvě zavazujete uzavřít před odjezdem alespoň pojištění 
léčebných výloh v zahraničí. Cestovat do ciziny bez tohoto opatření znamená 
opravdu velké finanční a zdravotní riziko, a to i ve státech Evropské unie a dovolená 
by se vám mohla hodně prodražit.

1. poJIšTĚní léČebnÝcH VÝloH u pojišťovny unIQA

Pojištění se vztahuje na asistenční službu a na náklady na ambulantní ošetření, ošetření 
v nemocnici, převoz a léky až do výše 2 000 000 kč v případě nemoci i úrazu.

Základní sazba na den – dospělí / děti:

evropa – 22 kč / 11 kč, svět – 42 kč / 21 kč. 

(Děti = věk 0–14 let; Evropa = území Evropy včetně Tuniska, Maroka, Egypta, 
Izraele a Turecka).

2. pŘIpoJIšTĚní sToRnopoplATkŮ ZÁJeZdu u pojišťovny unIQA

Toto připojištění je možné objednat pouze v kombinaci s pojištěním léčebných 
výloh v zahraničí a vztahuje se na zrušení zájezdu z důvodu úrazu či náhlého 
onemocnění pojištěné osoby. Ve spojení s pojištěním léčebných výloh dostanete 
navíc zdarma i pojištění úrazu a odpovědnosti.

pojistné činí 65 kč za každých (i započatých) 2500 kč ceny zájezdu (včetně 
letenky a dalších zprostředkovaných služeb za příplatek), bez ohledu na délku zájezdu, 
a pojištění pokryje až 80 % ze stornopoplatků do maximální výše 64 000 Kč.

další informace získáte v zadní části katalogu nebo na www.adventura.cz

9. POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU CK
Adventura je proti úpadku pojištěna u pojišťovny unIQA – podrobnosti (včetně 
certifikátu) najdete na www.adventura.cz a doklad vám předáme s potvrzenou 
cestovní smlouvou.

Všechny naše partnerské CK jsou samozřejmě také pojištěny proti úpadku. Doklad 
a podmínky pojištění vám budou zaslány po uzavření cestovní smlouvy.

JAk se nA ZÁJeZd pŘIHlÁsIT


