
Přihláška - Cestovní smlouva č.    .............................................    uzavřená dle Zákona č. 159/99 Sb.

Zájezd: ........................................................................................ Termín: ...........................................................................................

ing. Vladimír Smolka, Cestovní kancelář „VIDI“ Prodejní místo:
Neumannova 16, 747 07 Opava, IČO: 12696404
DIČ: CZ5703261773, číslo účtu: 2300417827 / 2010
Mobil: 602 786 895
E-mail: vidi@ck-vidi.cz; www.ck-vidi.cz

vyriabilní symbol pro platby
(vyplní CK VIDI)

Zákazník (příjmení, jméno, titul)

Spolucestující:

Bydliště PSČ Datum narození Telefon

Rozpis ceny: (vyplní CK VIDI)

Kč osob celkem Kč

Základní cena

přistýlka

příplatky

pobytová taxa

slevy

Celková cena

Pokud není uvedeno jinak, tak cena zájezdu nezahrnuje cestovní pojištění, včetně léčebných výloh v zahraničí. Nedílnou součástí 
Cestovní smlouvy jsou Všeobecné podmínky CK VIDI a Základní informace k danému zájezdu, které blíže specifi kují rozsah 
služeb zájezdu. CK je správcem a zpracovatelem údajů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) 
a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. 
Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s vaší osobou či fi rmou slouží výhradně k poskytnutí či doručení vyžádané služby 
a k zaslání obchodních nabídek.
K poskytnutým údajům má přístup jen vybraný okruh zaměstnanců společnosti CK. Klient může požádat o jejich opravu nebo 
výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování. 
Zákazník svým podpisem stvrzuje, že obdržel Všeobecné podmínky CK VIDI a Základní informace k zájezdu a s tímto i jménem 
výše uvedených spolucestujících souhlasí.

Podpis zákazníka: (Potvrzení prodejního místa) Potvrzení CK VIDI

Dne:

(vyplní CK VIDI)

Záloha:                                     ,- Kč       Splatnost: (pokud splat-
nost není uvedena, tak je do 10 dnů od obdržení této Přihlášky-
-Cestovní smlouvy).

Doplatek:                                     ,- Kč       Splatnost: (budete vy-
zváni v posledních informacích k zájezdu, které zašleme nejpozději 
do 14 dnů před odjezdem)

Variabilním symbolem pro platby je číslo Cestovní smlouvy. Platit 
můžete buď hotově v kanceláři, naší složenkou, převodem na náš 
účet nebo fakturou.

Pokud jste přihlášeni jen telefonicky, doplňte Cestovní smlouvu a podepsanou kopii nám zašlete. Děkujeme.

E-mail: 


