
ZÁVAZNÁ P IHLÁŠKA NA JAZYKOVÝ/POZNÁVACÍ

ZÁJEZD PRO ŠKOLNÍ SKUPINY

ALBION MORAVIA s.r.o. CESTOVNÍ KANCELÁ  / I : 293 06 817
Milady Horákové 324/14, 602 00 Brno / Koresponden ní adresa: Kolišt  13, 602 00 Brno
TEL./FAX: 567 214 595, p. Pelclová TEL.: 608 441 488, p. Dolejší TEL.: 608 111 599, info@albionmoravia.cz 

www.jazykyalbion.cz

(Min. po et pln  platících pro uskute n ní zájezdu za smluvenou cenu je 40. K menším skupinám se pokusíme 
najít skupinu na dopln ní. Zájezd je ur en pro žáky a studenty ZŠ a SŠ, minimální v kovou hranici up esní Albion 
p ed podpisem smlouvy. Student m ve v ku 18+ m že být doú tován doplatek za ubytování, p esnou cenu 
up esní Albion p ed podpisem smlouvy).

íslo zájezdu
nevypl ujte

AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY

ANGLIE SKOTSKO IRSKO FRANCIE ITÁLIE N MECKO

LETECKÉ ZÁJEZDY

LONDÝN EDINBURGH DUBLIN MALTA NICE MÁLAGA

Objednatel/ 
Název školy:

I :

Adresa školy,
v . PS :

Tel./Fax: E-mail:

Kontaktní
osoba:

Tel./Mobil: E-mail:

Termín
zájezdu:

Po et dn
v . cesty:

Cílová
zem /m sto:

Po et lekcí
výuky:

Kód 
zájezdu:

Typ dopravy:
Odjezdové/
odletové místo:

autobusem letecky

Doprava do Velké Británie: b žn  v cen  trajekt tam/zp t Za p íplatek (cenu up esní Albion): trajekt tam/eurotunel zp t eurotunel tam/zp t

P edb žný po et žák :

Odesláním této p ihlášky souhlasíme se zpracováním osobních údaj  dle zásad a podmínek o ochran  osobních údaj  GDPR.
Více na www.jazykyalbion.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju

P ihlášku zašlete na adresu dodavatele: ALBION MORAVIA s.r.o., Kolišt  13, Brno 602 00
nebo e-mailem:          p. Pelclová Jana / pelclova@albionmoravia.cz,             p. Dolejší Pavlína / dolejsi@albionmoravia.cz nebo faxem: 567 214 595.
Po vypln ní závazné objednávky a jejím doru ení CK ALBION bude s objednatelem uzav ena smlouva o zajišt ní zahrani ního jazykového/poznávacího zájezdu.

Datum podání p ihlášky:

Podpis objednavatele/
pedagogický dozor/
vedoucí pedagog:

Razítko školy:

Kde jste se o nás dozv d li:

Právní vztah mezi ALBION MORAVIA s.r.o. - (dále jen ALBION) a zákazníkem p i sjednávání a erpání služeb na jazykový kurz se ídí Rámcovou cestovní smlouvou.

VELETRH INTERNET TISK ROZHLAS DOPORU ENÍ JINDE .......................................

Pedagogický dozor (autobusový zájezd do Anglie / 1 zdarma na 14 pln  platících, 3 zdarma na 40 pln  platících. Další destinace dle konkrétní nabídky).

P ÍJMENÍ, JMÉNO

1.  ...................................................................................

2.  ...................................................................................

3.  ...................................................................................

Náhradník.  ..................................................................

DATUM NAROZENÍ

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

ALERGIE/DIETY

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

KOU ÍTE?

Cena zájezdu
(doplní Albion):

Zp sob
platby:

Výše
zálohy:

fakturace na objednavatele

Termín
1. platby:

Výše
doplatku:

Termín
doplatku:

(do 4 týdn  od podpisu smlouvy) (doplní Albion) (nejpozd ji 8 týdn  p ed výjezdem)

Využili jste v minulých letech služeb Albionu?            
(sleva stálého klienta 150 K /osoba na jazykový zájezd)

ANO NE Kdy, p i jaké
p íležitosti:

Máme zájem o informa ní sch zku 2 týdny p ed výjezdem (jen u skupin s min. po tem 40 platících): ANO NE
Termín
sch zky:


