SMLOUVA O ZÁJEZDU
Uzavřená ve smyslu zákona č. 159/99 Sb

tel/fax: 233 372 085, info@potapeni-online.cz
ČÍSLO SMLOUVY
rezervační číslo = variabilní symbol pro platební styk:
Smluvní strany:
CK SPARK AIRTICKETS s.r.o
Jirečkova 1010/5, Praha 7, 170 00
IČO: 26197677 DIČ: CZ26197677
Městský soud v Praze, odd. C, vložka 78951
čú: 477083093/0300 ČSOB, Kamenická 26, P-7
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ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY:
Zákazník prohlašuje, že jak on tak i všechny osoby shora uvedené splňují zvláštní požadavky a nejpozději 7 dnů
před termínem zájezdu předloží cestovní kanceláři příslušné certifikáty (potápěčskou kvalifikaci). Případná
změna v personálním složení shora uvedených osob je možná jen na základě individuální dohody a momentální
dostupnosti přepravních a ubytovacích kapacit.
Zákazník dále prohlašuje, že je srozuměn s tím, že je povinen mít na dobu trvání zájezdu sjednáno platné
pojištění léčebných výloh v zahraničí zahrnující i aktivity jako je potápění resp. sjednané speciální pojištění
určené pro potápěče. Zákazník je srozuměn s tím, že pokud se neprokáže sjednaným platným pojištěním, může
být cestovní kanceláří vyloučen z účasti na veškerých potápěčských aktivitách v průběhu zájezdu. Povinnost
stanovená tímto článkem se v plném rozsahu a bez omezení vztahuje i na všechny osoby uvedené v této
smlouvě.
SOUHLAS ZÁKAZNÍKA SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zákazník podpisem cestovní smlouvy uděluje svůj souhlas k tomu, aby cestovní kancelář zpracovávala osobní
údaje Zákazníka obsažené v cestovní smlouvě, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů. Zákazník prohlašuje, že je zmocněn k udělení souhlasu se zpracováním osobních
údajů ve smyslu citovaného zákona rovněž jménem všech osob uvedených v této cestovní smlouvě. Udělený
souhlas se v plném rozsahu vztahuje i na další nabyvatele či zpracovatele předmětných osobních údajů,
především za účelem zprostředkování zájezdu, dopravy, ubytování,a pojištění zákazníků a marketingových účelů
SPARK AIRTICKETS s.r.o.
Zákazník svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen se “Všeobecnými smluvními podmínkami cestovní
kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o.“ ve znění, jež tvoří nedílnou součást této cestovní smlouvy a že je
srozuměn, že závazkový vztah založený cestovní smlouvou se řídí ustanoveními “Všeobecnými smluvními
podmínkami cestovní kanceláře SPARK AIRTICKETS s. r. o.“. Zákazník dále svým podpisem stvrzuje, že
všechny jím vyplněné údaje jsou pravdivé.
Cestovní smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá okamžikem úhrady
zálohy na cenu zájezdu. Pro případ, že zákazník nezaplatí řádně a včas zálohu na cenu zájezdu, zaniká platnost
smlouvy s účinky od počátku.
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