
Všeobecné podmínky zájezdů  a exkurzí pořádaných ZŠ V. Hejny v Červeném 
Kostelci  
I. Všeobecná ujednání: 
Na zájezd/exkurzi / dále jen zájezd / je žák přihlášen písemným souhlasem rodičů. 
Vedoucí zájezdu poskytne žákům a rodičům komplexní informace o termínu zájezdu, plánu cesty, 
dopravním prostředku,  ubytování apod.  
V případě, že vedoucí zájezdu objedná zájezd u cestovní kanceláře, řídí se zájezd podmínkami 
cestovní kanceláře. 
II. Povinnosti žáka během zájezdu: 
Žák je během zájezdu povinen dodržovat pravidla a ustanovení o chování obsažené ve Školním řádu 
ZŠ V. Hejny. 
Žák je povinen zaplatit cenu zájezdu do data určeného vedoucím zájezdu. 
V případě zahraničního zájezdu je žák je povinen mít u sebe platný cestovní doklad a dodržovat 
pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které  cestuje, dodržovat  legislativu země   pobytu. 
Vedoucí zájezdu není  odpovědný za následky  a škodu, které  by žák během  zájezdu způsobil   např.  
v dopravním prostředku nebo ubytovacím či jiném zařízení. Veškeré náklady a důsledky takto vzniklé 
nesou rodiče žáka. 
Žák je povinen řídit se písemnými cestovními pokyny a ústními pokyny vedoucího zájezdu. 
V případě, že se žák  nemůže zájezdu  zúčastnit, jsou rodiče povinni žáka co nejdříve omluvit 
vedoucímu zájezdu. 
III. Práva pořadatele zájezdu: 

V případě zájezdu do zahraničí má vedoucí/pořadatel zájezdu má právo navýšitcenu zájezdu z 
důvodu navýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu o rozdíl ve výši 
původního a aktuálního kurzu české koruny. 
. 
IV. Změna v knihování: 
V případě nemoci nebo jiné závažné skutečnosti, která znemožní žákovi se zájezdu zúčastnit, má žák 
možnost za sebe navrhnout náhradníka, který jej na zájezdu zastoupí. Tento náhradník musí být 
schválen vedoucím zájezdu. 
 

V. Odstoupení, odstupné: 
V případě, že se žák  nezúčastní zájezdu  a není možné postupovat podle bodu IV. těchto podmínek., 
nevrací  se žákovi částka, která odpovídá výši skutečných nákladů spojených s organizací zájezdu 
(např. předem objednané jízdné, ubytování, vstupné apod.)  
V případě, že   žák bez   omluvy  nenastoupí  na  zájezd, zruší  zájezd v den  odjezdu,  nedostaví    se  
k odjezdu, nebo odjezd zmešká, předem zaplacená částka se nevrací. 
 
 
 

 


