Milí klienti, lyžaři asnowboardisté,
Aje to zase tady – lyžařská sezona nadosah, katalog vruce amůže začít
každoroční listování, pročítání ipočítání amožná idohady, jestli se iletos
vydáme nalyže asnowboard nato „naše“ oblíbené aznámé místo nebo
jestli konečně zkusíme vyrazit donového střediska.
Je to navás, ale my vám svýběrem rádi pomůžeme aporadíme, protože
iletos je naše nabídka bohatá arozmanitá anavíc se rozmnožila ovíce
iméně známá střediska akapacity.
Vedle stálic, jako je např. Předvánoční Risoul či oblíbený dům Alpenrose
naPitztalu, najdete vkatalogu kromě novinek idalší „klienty Sport-S
oblíbené“ kapacity.
Nechybí ani Lyžování vAKCI zajedinečné ceny ařada slev abonusů, ať už
je to sleva První moment, kterou můžete vplné výši uplatnit do30.9. nebo
bonus, který získáte, pokud jste byli vlétě se Sport-S navodě.
Ale to vše amnohem více najdete nadalších stránkách.
Jsme tu pro Vás atěšíme se naVaše dotazy arezervace.
Vaše cestovní kancelář Sport-S
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Seznam prodejních míst našich provizních
prodejců najdete na www.sport-s.cz

Dárkový poukaz
Kupte manželovi, dětem, milence, kamarádům Dárkový poukaz vezvolené
hodnotě – vystavíme osobně najméno obdarovaného.
Poukaz pro zimní dovolenou je platný dokvětna 2014.

Sport-S

Dárkový
poukaz

Jméno: ........................................................................................
Výše poukázané částky: ..........................................................
.................................................................................................................................
Poukázku lze využít na akci CK Sport-S dle vlastního výběru nejpozději do května 2013.
Za nevyčerpanou částku nelze poskytnout finanční náhradu.
.................................................................................................................................
28. října 1078, 430 01 Chomutov, tel: 474 624 088, mobil: 777 263 423, fax: 474 628 874
Sokolská 56, 120 00 Praha 2, tel: 296 301 680, 690, mobil: 777 263 424, fax: 296 301 697
e-mail: info@sport-s.cz
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www.sport-s.cz

Proč nalyže se Sport-S
PROTOŽE…
nabízíme aktivní dovolenou celý rok
natrhu jsme odr. 1990
specializujeme se nalyžování
nabízíme více než 250 kapacit v70 alpských střediscích Rakouska,
Itálie, Francie aŠvýcarska
zajistíme ubytování všech kategorií
testujeme nabízená střediska, abychom vám poskytli co nejlepší
informace „zprvní ruky“
„V zimě na lyže, v létě na vodu“ s bonusy po celý rok
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Pitztal – Alpenrose v létě
V zimě na lyže, v létě na hory …
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Cestovní kancelář Sport-S je členem
Asociace cestovních kanceláří ČR
Copyright©: Všechna práva vyhrazena. Žádná část obsahu této publikace nesmí být
kopírována nebo zveřejněna v tiskové či elektronické podobě nebo jakkoli jinak použita
pro další šíření bez výslovného písemného souhlasu Sport-S.
Děkujeme za poskytnutí fotograﬁí všem klientům, spolupracovníkům i partnerům.
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SLEVY
Rezervujte si včas svoji lyžařskou dovolenou nebo pobyt azískejte vedle
možnosti výběru zco nejširší nabídky lyžařských terénů aubytovacích kapacit
navíc slevu zavčasný nákup – 1. Moment vevýši až 10 % zkatalogové ceny.
Slevy se počítají ze základní ceny, tj. ceny bez příplatků aplatí při rezervaci
pobytu auhrazení zálohy douvedených termínů:

První moment až 8 % resp. 10 %
PRVNÍ
MOMENT AŽ

-10 %

až 8% do30.9.: platí naakce vkatalogu označené příslušným symbolem,
max. výše slevy je 8 % pro stálého klienta a6 % pro nového klienta zcen
zájezdů apobyt.
až 6% od01.10. do30.11.: platí naakce vkatalogu označené příslušným
symbolem, max. výše slevy je 6 % pro stálého klienta a4 % pro nového klienta
zcen zájezdů apobyt.
10% do30.9.: rezidence Pracondu ve Veysonnaz (Švýcarsko)
Upozornění: v termínech 28.12.–4.1. a15.2.–8.3. je 1. moment až 8 % do 30.9.
a až 6 % do 30.11.2013.
Slevy 1. Moment platí naakce vkatalogu označené příslušným symbolem smax.
výší slevy podle uvedených termínů. Slevu získá každý, kdo uzavře douvedeného
termínu cestovní smlouvu auhradí zálohu. Stálý klient je klient Sport-S, který se
zúčastnil některé ze zimních nebo letních akcí Sport-S vobdobí od01. 10. 2007
auvede dozávazné objednávky místo, termín nebo kód absolvované akce. Sleva
platí pro všechny osoby uvedené naspolečné objednávce.

Motivační slevy
a) sleva zavčasný nákup 2 %
Natuto slevu získaváte nárok vokamžiku, kdy odvás obdržíme závaznou objednávku aúhradu zálohy dle níže uvedených podmínek Lyžovani asnowboarding:
upobytu začínajícího při úhradě zálohy do
vbřeznu 15.12.2013
vdubnu 15.01.2014
vkvětnu 15.02.2014
b) sleva pro stálé klienty 2 %
Tato sleva platí pro zákazníky, kteří se zúčastnili některé zakci Sport-S vobdobí
od01.01.2007 auvedou dozávazné objednávky místo, termín akód absolvované
akce. Sleva platí ipro všechny osoby uvedené naspolečné objednávce.
c) sleva pro skupiny 2 %
Podmínkou pro její přiznání je zakoupení zcela shodných služeb na jedné
Společné objednávce. Klient, který objednávku pro skupinu sjednává, zodpovídá
za veškeré poskytnuté údaje o účastnících skupiny i za celkovou platbu.
Platí pro skupiny 8 až 15 platících dospělých osob.
Pro skupiny od 16 osob cena po dohodě.
Motivační slevy a) až c) lze sčítat.

HAPPY sleva 5 %
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pro zákazníky Happy sportu
Při úhradě min. 700 Kč zanákup, servis nebo půjčovné vprodejnách Happy Sport
vobdobí od01.09.2013 do31.03.2014 získáte nárok vpodobě slevové karty
na5% slevu zceny lyžařského pobytu nebo zájezdu CK Sport-S vzimní sezóně
2013/2014. Tuto slevu lze uplatnit jen při zakoupení pobytu či zájezdu vprodejnách
CK Sport-S nebo při online nákupu na www.sport-s.cz, přičemž najeden zájezd lze
použit jen jednu slevovou kartu. Tuto slevu lze však sčítat sostatními aktuálními
slevami jako je První moment, Motivační slevy nebo Last moment.

Termíny prázdnin veškolním roce 2013–2014

Poukázky – HolidayPASS, Šek dovolená, Ticket, Beneﬁt Plus aBeneﬁt
Vnašich prodejnách můžete pro nabídky uvedené vtomto katalogu anawww.sport-s.cz
uplatnit platbu poukázkami dle následujících pravidel:
HolidayPASS – poukázky lze použít pouze pro zájezdy vesmyslu zákona č.159/1999 Sb.
vhodnotě max. 12 000 Kč najednu smlouvu, max. však do50 % zcelkové ceny zájezdu,
nadoplatek hrazený klientem se vztahují Motivační slevy. Podrobné informace najdete
naww.holidaypass.cz nebo vám je sdělí naši pracovníci vprodeji. Platbu poukázkami
nahlaste prosím již při rezervaci.
Šek Dovolená apoukázky Ticket (Holiday, Mutli, Sport&Kultura, Compliments) – slouží
kúhradě pobytu nebo zájezdu vmaximální hodnotě 20000 Kč naosobu, podrobné
informace najdete nawww.seky.cz, resp. www.edenred.cz.
Beneﬁt Plus – slouží kúhradě pobytu nebo zájezdu, více informací nawww.beneﬁt-plus.cz.
Beneﬁt – slouží kúhradě pobytu nebo zájezdu, více informací nawww.beneﬁt.cz.
Podmínky pro uplatnění slev:
Všechny slevy se odečítají odzákladní ceny. Základní cenou je cena uvedená vtabulce
ukonkrétního lyžařského pobytu nebo zájezdu bez příplatků aevent. plateb namístě,
eventuelně snížena okonkrétní slevy kekaždému pobytu (tj. např. slevy pro děti, mládež,
seniory, apod.).
Slevy První moment, Motivační slevy aPoukázky lze uplatnit pouze uceníků vkatalogu,
ukterých je naně uveden příslušný odkaz.
Slevy První moment, Motivační slevy, Poukázky, event. nabídky vposlední minutě nebo jiné
speciální nabídky mimo katalog nelze sčítat.
Nárok naslevy uplatněte již při objednávání resp. úhradě zálohy! Jejich neuplatněním vám
nevzniká nárok najejich zpětné požadování.

Bonusy pro klienty Sport-S
V zimě na lyže, v létě na vodu – bonus 300 Kč
Byli jsme letos v létě se Sport-S na vodě nebo si u nás vypůjčili loď? Pak získáváte slevu na
zimu! Bonus 300 Kč (vedle časových, věrnostních slev) z jakéhokoliv zimního lyžařského
pobytu, který si vyberete z Lyžařských zájezdů a pobytů 2013/2014, při přihlášení přímo
u Sport-S nejpozději do 31.10.2013.
Happy Sport
Klienti Sport-S, kteří si vobdobí září 2013–březen 2014 zakoupí pobyt nebo zájezd Sport-S
vněkteré zprodejen CK Sport-S nebo při online nákupu nawww.sport-s.cz, obdrží slevovou
kartu naslevu vHappy sportu (splatnosti do30. 03. 2014), díky které mohou získat slevu:
10 % nanákup vkamenných prodejnách Happy sportu
20 % napůjčovné vpůjčovnách Happy sportu
20 % naservis lyží asnowboardů vservisech Happy sportu
Levnelyze.cz
Klienti Sport-S, kteří si v období září 2013–květen 2014 zakoupí pobyt nebo zájezd Sport-S
v prodejně CK Sport-S nebo při online nákupu na www.sport-s.cz, obdrží slevu: 1.000 Kč při
nákupu u největšího českého internetového prodejce lyží www.levnelyze.cz. Více informací na
www.levnelyze.cz/sports.

Podzimní prázdniny: 29.10.–30.10.2013 (út–st)
Vánoční prázdniny: 21.12.2013–05.01.2014 (so–ne)
Pololetní prázdniny: 31.01.2014 (pá)
Jarní prázdniny (po–ne)
03.02.–09.02.2014 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice,
Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou,
Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
10.02.–16.02.2014 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Chrudim,
Klatovy, Trutnov, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město
17.02.–23.02.2014 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín,
Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná
24.02.–02.03.2014 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec,
Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
03.03.–09.03.2014 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ,
Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové,
Teplice, Nový Jičín
10.03.–16.03.2014 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava,
Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek,
Náchod, Bruntál
Velikonoční prázdniny: 17.04.–18.04.2014 (čt–pá)
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Přihlášení aodbavení
Nazájezd nebo pobyt se můžete přihlásit osobně vnaší kanceláři
v Chomutově, nebo ukteréhokoliv znašich prodejců označených
logem Sport-S. Můžete se přihlásit také online na
www.sport-s.cz, telefonicky, písemně, faxem nebo e-mailem.
Popřihlášení nazájezd obdržíte formulář cestovní smlouvy
(závazné objednávky) suvedeným datem rezervace. Vyplněný
formulář cestovní smlouvy (závazné objednávky) nám nejpozději
dotermínu rezervace doručte zpět spolu sdokladem o úhradě
zálohy vevýši minimálně 50 %. Úhradu je možné provést
bankovním převodem, hotově nebo kartou vnašich prodejnách,
případně složenkou.
Posplnění uvedených podmínek odnás obdržíte potvrzenou
kopii cestovní smlouvy (závazné objednávky), vpřípadě zájezdu
navíc garanční list. Tím vzniká smluvní vztah mezi Sport-S
azákazníkem – viz Všeobecné smluvní podmínky Sport-S.
Nejpozději 30 dní před zahájením zájezdu nebo pobytu je
nutné uhradit plnou výši ceny. Doplacením plné výše ceny se
stáváte účastníkem snárokem naposkytnutí cestovních služeb.
Pozaplacení obdržíte vouchery svyjmenovanými sjednanými
službami, plánek místa svyznačením check-in (místa ubytování)
apodrobné informace kzájezdu sdoporučenou trasou, popisem
navštívených oblastí, ubytování adoporučeným vybavením.
Poobdržení cestovních dokladů zkontrolujte správnost aúplnost
všech uvedených údajů. Bez těchto cestovních dokladů
nemůžete nastoupit cestu. Vpřípadě jakýchkoliv závad nebo
nejasností nás neprodleně kontaktujte.
Důležité upozornění:
Vněkterých případech můžete obdržet vouchery naubytování
i jen několik dnů před nastoupením cesty. Je to způsobeno
pozdním zasíláním přesných informací omístě ubytování ze
strany některých našich zahraničních partnerů.

Pobyty svlastní dopravou
Pobyty, při nichž si sami zvolíte termín, vyberete požadovaný
typ ubytování astravování, lyžařskou permanentku (vevětšině
případů je cena ubytování apermanentky nabízena jako
kompletní balíček), pojištění apřípadně další nabízené služby.
Před cestou odnás obdržíte informace omístě pobytu,
doporučenou trasu, plánek místa svyznačením check-in (místa
ubytování) a vouchery, kterými se prokážete vmístě pobytu
unašich zahraničních partnerů. Vněkterých destinacích
(eventuelně pouze vněkterých termínech) je kdispozici
delegát, který vám bude nápomocen při organizaci ubytování
aposkytne potřebnou pomoc namístě. Uvětšiny destinací
delegát namístě není avpřípadě nesnází se můžete obrátit
nanašeho operátora nanon-stop telefonní lince.

Pobyty sdopravou autobusem
zapříplatek
Platí totéž jako vpřípadě pobytů svlastní dopravou, účastníci
však navíc mají možnost přikoupit si dopravu autobusem
domísta pobytu azpět. Této možnosti lze využít uvybraných
středisek veFrancii a Itálii. Dopravu zajistíme naším
autobusem, standardním linkovým spojem nebo autobusem
některé znašich partnerských cestovních či dopravních
kanceláří. Vautobuse zpravidla není průvodce. Je třeba
počítat stím, že autobus cestou zajíždí dovíce středisek.
Více informací odopravě, včetně nástupních míst najdete
naúvodních stranách kjednotlivým zemím – str. 71 (Itálie), 99
(Francie) a121 (Švýcarsko).

Autobusové zájezdy
Vkatalogu jsou vmodrých tabulkách, mají pevně stanovený
termín a vjejich ceně je již zahrnuta doprava, ubytování,
lyžařská permanentka, vedoucí zájezdu apopř. další
vyjmenované služby.
Nástupní místa jsou uvedena ukonkrétního zájezdu.
Podohodě možnost nástupu izjiných než uvedených
míst. Pokud by případná zajížďka či vypravení autobusu
zpožadovaného místa představovalo výraznější zvýšení
nákladů zapřepravu, nabídneme vám tuto službu
zaadekvátní příplatek.
Vedoucí zájezdu zajišťuje hladký průběh zájezdu aobjednané
služby, dodržení programu ajeho případné úpravy. Je
nápomocen při řešení pojistných ijiných mimořádných
událostí účastníků zájezdu, není však lyžařským instruktorem.
Minimální počet účastníků autobusových zájezdů: 25 osob.

AKCE NAPŘÁNÍ
pro ﬁrmy, skupiny ijednotlivce
Nazákladě vašich požadavků vám připravíme zájezd či pobyt
podle vašich představ pro vámi vybraný termín, místo pobytu,
vpožadovaném standardu ubytovací astravovací kapacity
ato nejen dostředisek uvedených vkatalogu.
Jsme připraveni nabídnout vám naše služby pro vás, vaše
rodinné příslušníky, spolupracovníky, zaměstnance, partnery
nebo VIP hosty.

Vysvětlivky k ceníkům v katalogu – část lyžování
Ceníky jsou řazeny podle data v řádcích, ve sloupcích najdete ceny pro jednotlivé typy ubytovacích kapacit, případně i věkových
skupin nebo délky pobytu. Data jsou uvedena buď konkrétně jako „Termín“ od–do nebo rámcově jako „Sezóna“.

Délka pobytu, stravování,
skipas zahrnuté vceně,
Termín konkrétní pobyt
od–do, zpravidla týdenní
(sobota–sobota,
neděle–neděle),
*) atypický termín

Cena vKč/os.

TABULKY TERMÍN
Pobyty 7 nocí + 6denní skipas
Cena vKč/os.
ST-2 až -4** (A2)
ST-2 až -4*** (A3)
Termín
N/L
4 os. 3 os. 2 os.
4 os. 3 os. 2 os.
15.12.–22.12. 7/6 8 600 9 250 10 550 8 920 9 670 11 170
22.12.–29.12.*) 7/6 10 570 11 750 14 090 11 050 12 390 15 050
29.12.–05.01. 7/6 12 800 14 590 18 160 13 640 15 700 19 830

Typ pokoje, apartmánu,
studia
LYŽOVÁNÍ VAKCI –
zvýhodněné ceny, na které
se nevztahují další slevy

N/L – počet nocí (N) / dnů
lyžování (L)
Délka pobytu, stravování,
skipas zahrnuté vceně
Sezóna rámcové období
s cenami za týdenní
i zkrácené pobyty
Zkrácené pobyty jsou
zpravidla možné od
uvedeného minimálního
počtu nocí a s libovolným
termínem nástupu. Cenu za
jiný než uvedený počet nocí
vám sdělíme na požádání.

7=5

TABULKY SEZÓNA
Pobyty 5 až 7 nocí, bez skipasu
APT-6
Sezóna
N
6 os. 5 os.
Zkrácené 3, 4, 5, 6 nocí
08.12.–13.04. 5 4 160 5 260
08.12.–13.04. 7=5 5 160 6 260
7 nocí
08.12.–13.04. 7 6 160 7 260

APT-4
4 os. 3 os.

Cena vKč/os.
APT-2/3
3 os. 2 os.

3 770
4 770

6 070
7 070

5 910
6 910

7 450
8 450

5 770

8 070

7 910

9 450

INFORMACE POD TABULKOU
Cena pobytu zahrnuje
všechny služby taxativně
vyjmenované,
ceny v Kč za jednu osobu.

V ceně:

Další služby (platba na místě):

Povinné poplatky, které
je potřeba uhradit v místě
pobytu. Mohou to být kauce
za ubytování, které se po
splnění daných podmínek
na konci pobytu vracejí,
případně turistické taxy, keycard a jiné místní poplatky,
bez jejichž úhrady není pobyt
možný a které nelze uhradit
předem u CK.

Platba na místě (povinná):

Slevy:

Poplatky za služby, které si
k vybranému pobytu můžete
předem objednat – např.
pojištění, rozšíření skipasu
apod. Příplatky se přičítají
k ceně uvedené v tabulce.

Služby za příplatek:

Věkové kategorie:

AKCE 7=5
7 nocí za cenu 5
Cena vKč/os.
Typ pokoje, lůžka, věkové
skupiny

Další služby, které si můžete
přikoupit namístě vcizí
měně – např. parkování,
ložní prádlo apod.
Konkrétní slevy = slevy pro
různé věkové kategorie (děti,
mládež, seniory), pro nelyžaře,
zapřistýlku apod., odečítají se
odzákladní ceny vtabulce.
CENY = koncové ceny
pro děti, mládež, seniory,
uněkterých tabulek uvedeny
jako ceny od-do vzávislosti
natermínu aobsazenosti
apartmánu nebo při plné
obsazenosti. Konkrétní cenu
vám sdělíme navyžádání
nebo ji najdete pozadání
kalkulace (nezávazné
rezervace) nawww.sport-s.cz.
Slevy Sport-S = První
moment, Motivační slevy,
HolidayPASS – viz informace
nastraně 8.

Vztahují se k cenám nebo příplatkům a slevám a mohou být
stanovené přesným datem narození, nebo věkem či rokem
narození (viz konkrétní středisko). Zpravidla bývá vyžadován
doklad o narození žadatele o slevu.
7

Použité piktogramy

Cestovní pojištění

Ke střediskům

km

1.12.
27.4.

97

Vzdálenost
z Prahy / Brna

Počet
vleků

Nadmořská výška
od–do

Počet
sedaček

V provozu od–do
(v závislosti na sněh. podm.)

Počet
gondol

Sjezdovek – černé,
červené, modré, zelené

Počet
kabin

Běžecké tratě
km

Počet
zubaček, metra

Lyžování na
ledovci

XX.XXX

Lyžování ve
volném terénu

Umělé
zasněžování
Bazén, lázně,
wellness, sauna

Přepravní kapacita,
počet vleků celkem

7=5

AKCE 7=5
7 nocí za cenu 5

Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně pobytů s vlastní dopravou ani v ceně zájezdů uvedených
v katalogu, doporučujeme vám však sjednat si pojištění pro zahraniční cesty. Toto pojištění vám
sjednáme u UNION poisťovně a.s. Pro cesty do zahraničí si můžete vybrat z následujících typů
pojištění: Typ A 25, A50, A75, B, C.
V našich kancelářích si můžete rovněž sjednat jako samostatnou službu tzv. Individuální komplexní
cestovní pojištění.
Pracovníci v našich prodejnách vám rádi poradí a pomohou s výběrem pojištění a sjednají vám ho
za podmínek uvedených v následujících tabulkách.
KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ
POJIŠTĚNÍ – zahraničí
Oblast Evropy
Oblast mimo Evropy
Svět

Oblast Evropy – zejména evropské státy …*)
Mimo Evropy – kdekoliv na světě kromě: USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska,
Jihoafrické republiky, …*)
Svět – kdekoli na světě …*)
*) … s výjímkou České republiky, země trvalého pobytu pojištěného a země, v níž je pojištěný účastníkem
veřejného zdravotního pojištění
RIZIKO

asistenční služba
pojištění zavazadel

poškození, zničení, odcizení, ztráta pojištěných věcí

pojištění léčebných výloh

pp

ROZSAH POJIŠTĚNÍ PRO ZAHRANIČNÍ ZÁJEZDY
a) ošetření, hospitalizace, převoz dovlasti
b) převoz tělesných pozůstatků
c) nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek
d) ošetření jednoho zubu, celkem zavšechny zuby
24-hodin denně dostupný servis při pojistné události vzahraničí

K ubytovacím kapacitám
Pobyt se snídaní

Základní pojistné – TURISTA Kč/os.den
RIZIKOVÁ SKUPINA SPORT Kč/os.den
typ A25 typ A50 typB
typ C typ A25 typ A50 typB SKI typ C
vč.storna vč.storna vč.storna
vč.storna vč.storna vč.storna
33
66
132
45
30
66
18
15
86
28
21
43
86
172
60
42
58
116
232
80
52
116
38
26

Wi-ﬁ připojení nebo internet v objektu

úrazové pojištění

Domácí mazlíčci vítáni

pojištění storna zájezdu

a) škody nazdraví
b) škody namajetku
c) náklady naadvokáta
d) náklady kauce
celkem zac) ad)
trvalé následky úrazu
smrt vdůsledku úrazu
nemoc, úraz, živelná událost, trestný čin
úmrtí pojišteného, úmrtí blízké osoby

Pobyt s vlastní dopravou

ztráta dokladů

náklady naobstarání náhradních dokladů

Pobyt s polopenzí
Bazén, sauna, wellness v objektu

Pobyt s dopravou autobusem za příplatek

pojištění odpovědnosti
zaškodu

Riziková skupina „TURISTA“ – zahrnuje mimo jiné i zimní aktivity (na rekreační úrovni): běh na lyžích
po vyznačených trasách, sáňkování a bobování na vyznačených trasách, bruslení na ledě
Riziková skupina „SPORT“ – pojišťovna Union nahradí i léčebné náklady deﬁnované v poj.
podmínkách, které vznikly v důsledku:
a) provozování zimních sportů
b) provozování rizikových sportů, tj. např. při skialpinismu, skocích na lyžích, lyžování mimo vyznačené
trasy, akrobatickém lyžování, freestylovém a freeridovém lyžování, paraglidingu, horolezectví,
alpinizmu, turistice provozované na ledovcích a při turistice provozované po značených i neznačených
cestách, pokud jsou na této cestě umístěné umělé jisticí prostředky nebo je na překonání takové cesty
potřebné použití jakékoli součásti horolezecké výbavy, …
Pojištění B-SKI kryje rekreační lyžování a snowboarding na vyznačených sjezdových tratích!
Více informací a kompletní rozsahy a limity pojištění najdete na www.sport-s.cz.
Upozornění:
Pojištění lze sjednat jak pro občany ČR, tak i pro cizí státní příslušníky. Ke sjednání pojištění je nezbytné
znát příjmení, jméno, datum narození a adresu.
Pojištění lze sjednat kdykoliv před zahájením cesty. Upozorňujeme avšak, že nárok na plnění z pojištění
storna vzniká pouze při jeho sjednání nejpozději v termínu úhrady zálohy za sjednanou akci.

LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Typ A25/ A50

B SKI

Typ C

250.000 EUR
7.000 EUR
100 EUR
100 EUR, max. 300 EUR
bez limitu
18.000 Kč, max. 9.000 Kč/ věc
celkem účast 500 Kč
100.000 EUR
35.000 EUR
2.000 EUR
3.000 EUR
max. 5.000 EUR
180.000 Kč
pojistná částka 90.000 Kč
80% stornopoplatku
100% stornopoplatku
typ A25 – max. 25.000 Kč/osoba, celkem max. 75.000 Kč
typ A50 – max. 50.000 Kč/osoba,, celkem max. 150.000 Kč
350 EUR

100.000 EUR
7.000 EUR
100 EUR
100 EUR, max. 300 EUR
bez limitu
10.000 Kč, max. 5.000 Kč/věc
celkem účast 500 Kč
15.000 EUR
15.000 EUR
2.000 EUR
3.000 EUR
max. 5.000 EUR

250.000 EUR
7.000 EUR
100 EUR
100 EUR, max. 300 EUR
bez limitu

80% stornopoplatku
100% stornopoplatku
max. 12.000 Kč/ osoba
celkem max. 36.000 Kč
350 EUR

Rozsahy a limity dalších rizik (opožděné dodání zavazadel leteckou společností, ztráta dokladů, pojištění nevydařené dovolené, pojištění doprovodu, atd.) viz www.sport-s.cz.

100.000 EUR
35.000 EUR
2.000 EUR
3.000 EUR
max. 5.000 EUR

