LK – HOCHFICHT – informace z CK
Vážení rodiče,
na základě několika dotazů z vaší strany o podmínkách odjezdu na LK,
zasílám doplňující informace z CK. Jedná se o situaci, která by mohla nastat
v případě požadavku rakouské strany na očkování.

Informace Z CK SALLY TOURS
Varianta A – klienti očkovaní
Po objednání / závazném přihlášení na lyžařský kurz se na účastníky vztahují standardní podmínky
pro zrušení.
V případě onemocnění či zrušení účasti na lyžařském kurzu ze zdravotních důvodů, bude po
předložení lékařské zprávy (včetně diagnózy) a vyplnění nezbytných tiskopisů, řešeno zrušení jako
pojistná událost. V takovém případě doporučujeme rodičům, aby nás neprodleně kontaktovali.

Varianta B – klienti neočkovaní
Po objednání / závazném přihlášení na lyžařský kurz se na účastníky vztahují standardní podmínky
pro zrušení.
Pokud bude podmínkou pro vstup na území Rakouska / Itálie / Francie, očkování na COVID, nevzniká
tím nárok na bezplatné zrušení účasti na lyžařském kurzu!
Je-li umožněn vstup do země a realizování aktivit na základě očkování proti onemocnění COVID
případně testu, není možné vrácení zaplacené částky z důvodu neočkování.

Varianta C – platná pro všechny bez výjimky
Všem klientům budou vráceny platby za lyžařský kurz v případech níže uvedených.
1. uzavření hranic včetně tranzitu (bez možnosti nahrazení očkováním / testem),
2. varování/doporučení státních orgánů necestovat (včetně tranzitních zemí a konkrétních oblastí),
3. omezení pohybu v destinaci na národní/regionální/oblastní úrovni (bez možnosti nahrazení
očkováním / testem).

Pokud rodiče nechtějí nebo nemohou děti nechat očkovat, doporučuji, aby je na lyžařský kurz
nehlásili!
Předejdeme tím nepříjemnostem, které by takovým zrušením vznikly.
Cestovní kancelář má v rámci obchodních vztahů své povinnosti k obchodním partnerům, tedy
musíme platit zálohy ubytovateli, je třeba uhradit pojistné, pro každého přihlášeného žáka - žákyni /
studenta – studentku je rezervováno sedadlo v autobusu. Není tedy možné reagovat na případné
nově vzniklé podmínky vstupu vrácením již zaplacených částek z důvodu neočkování.

Co se týká komplexního cestovního pojištění, které je zahrnuté v základní ceně, typ CK3-2021, od
ČSOB pojišťovny a.s..
Nedílnou součástí nabídnutého pojištění je i pojištění storna.
Rozsah pojištění.
Všeobecné pojistné podmínky, část J, se týká pojištění stornopoplatků.

Na webových stránkách pojišťovny, se můžete dovědět další informace k cestovnímu pojištění v době
covidu:
https://www.csobpoj.cz/cestovni-pojisteni-v-dobe-covidu

Pokud by kdokoli, z jakéhokoli důvodu neměl o uvedené pojištění zájem, tak pochopitelně odečteme
od základní ceny zájezdu částku za pojištění (200 Kč / osoba / pobyt na 5 dní).
Pojištění by však mělo být bezpodmínečnou povinností a podmínkou pro každého účastníka
lyžařského kurzu.

