CYKLOZÁJEZDY S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU
Vážení p átelé,
zasíláme vám všeobecné pokyny pro všechny naše cyklistické zájezdy po Evrop s autobusovou dopravou. Tyto pokyny jsou
nedílnou sou ástí podrobných pokyn ke konkrétnímu cyklistickému zájezdu, který jste si vybrali z naší nabídky. Narazíte-li p i
jejich tení na jakoukoliv nejasnost, obra te se prosím na prodejní kancelá nebo využijte kontakt uvedených v podrobných pokynech.
Za CK Adventura Vilém K íž (duben 2018)

DOPRAVA
Tém výhradn jezdíme autobusy ve standardní dálkové úprav s polohovatelnými sedadly. Všechny autobusy jsou vybaveny bezpe nostními pásy, v tšinou dvojbodovými (tj. p es pas). Kola povezeme ve speciálním námi vyvinutém krytém p ív su.
Na každý zájezd p ipravujeme zasedací po ádek. Vašim požadavk m p i p ihlášení se budeme snažit vyhov t, ne vždy je to však
v našich silách.
V p ípad menšího po tu klient si vyhrazujeme právo zajistit p epravu minibusem nebo mikrobusem s menším zavazadlovým vlekem. Maximální ekací doba na odjezdech je pro opozdilce 15 minut. Jízda bude p erušována minimáln , budeme d lat povinné
bezpe nostní p estávky po asi 3–4 hodinách na 30 minut. ast jší p estávky velmi zdržují jízdu a ohrožují p esun vzhledem
k p edpis m AETR, proto p izp sobte hlavn sv j pitný režim.
Autobus je po dobu zájezdu k dispozici na p epravu zavazadel i osob, b hem cyklistického programu eká na stanovených místech.
Platí, že po dojezdu do místa noclehu bude ve stanovenou dobu uzav en (obvykle 1–2 hod. po dojezdu dle dohody). Prosíme, abyste
tento režim respektovali.
Poznámka: rychlost jízdy autobusu s vlekem je omezena p edpisy nap . v Rakousku dosti citeln – autobus s vlekem na dálnici smí
jet max. rychlostí 70 km/h, na ostatních komunikacích 60 km/h, což zna prodlužuje dobu jízdy.

NÁSTUPNÍ MÍSTA
Zde uvádíme popis všech hlavních nástupních míst, v podrobných pokynech k zájezdu jsou uvedena nástupní místa platná pro daný
zájezd a asy odjezd . Není-li v podrobných pokynech uvedeno jinak, lze táž místa použít pro výstup p i návratu ze zájezdu.
Praha – Roztyly (stanice metra C), z autobusového
nádraží, odjezdové stání . 7. (Možnost parkování
hned vedle na parkovišti u prodejny OBI, zdarma do 2
hod.)
Prosíme vás, abyste udržovali istotu a po ádek v
okolí nástupních míst.
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Plánky odjezdových míst naleznete též na www.adventura.cz.
íbram: u motorestu Halda v Dubenci na hlavní silnici Praha – Písek.
Písek: p ed hlavním nádražím D.
eské Bud jovice: na benzinové pump MOL (d ív jší AGIP) na ulici " Na Dlouhé louce" kousek od výstavišt Zem živitelka.
Beroun: u benzinové pumpy ÖMV, která je na sjezdu "Beroun centrum" (p es kruhový objezd, vpravo vedle dálnice D5, sm r Plze ). P i návratu ze zájezdu zastavujeme u totožné benzinové pumpy ÖMV na opa né stran D5.
Plze : u erpací stanice Benzina v pr myslové zón Olympie, ul. Nepomucká, vedle D5 výpadovka na Starý Plzenec. Doprava
MHD z centra Plzn trolejbusem . 13 nebo autobusem . 32, SAD Plze bezplatná linka O z autobusového nádraží.
Jihlava: pumpa ÖMV na dálnici D1 ve sm ru na Brno p ed sjezdem Jihlava (km 111), zp t na druhé stran D1.
Brno: nezajíždíme do centra! Stavíme na pump u OD Tesco (1. pumpa po odbo ení z D1 sm r na Mikulov, u OC Futurum).
Bratislava: po vzájemné dohod u dálni ní pumpy – po dohod s garantem zájezdu.
Hradec Králové: p ed nádražím D u informa ní tabule autobus .
Náchod: p ed nádražím D.
Olomouc: u OD Tesco v pr myslové zón na p íjezdu od Prahy.
Ostrava: parkovišt u Domu kultury m sta Ostravy (poblíž autobusového nádraží, ulice 28. íjna).
Rožnov p. Radhošt m: u hotelu Eroplán na odbo ce do Frenštátu p. Radhošt m.
Jablonec nad Nisou: u budovy hlavního vlakového nádraží.
Turnov: hlavní vlakové nádraží.
Mladá Boleslav: erpací stanice ÖMV v Ji ínské ulici u Intersparu.
Ústí nad Labem: erpací stanice Globus, Trmice, Tyršova ulice (sjezd z D8 . 69 - Trmice, necelý 1 km od sjezdu)
Tábor: Hotel ELZET, Tábor-M šice 474, www.hotelelzet.cz.
Po dohod lze p istoupit i jinde na trase, pokud to lze s ohledem na p edpis AETR.
ležitá upozorn ní:
Zvolené nástupní místo prosím v as oznamte CK (písemn ve Smlouv o zájezdu, telefonicky i osobn v prodejní kancelá i); neu iníte-li tak, budeme p edpokládat, že nastoupíte v Praze.
V p ípad ne ekaného zdržení p i cest na místo srazu toto oznamte na telefonní ísla uvedená v podrobných pokynech, p ípadn se
snažte sami dopravit na místo dalšího srazu.

CESTOVNÍ DOKLADY A VÍZA
Bližší informace ke konkrétní zemi m žete nalézt v p íloze Podrobné pokyny. Obecn u evropských zájezd platí, že pot ebujete pouze cestovní pas s minimální platností po dobu pobytu v zahrani í, nebo do zemí EU a zemí Schengenského prostoru jen ob anský
pr kaz typu identifika ní karty (pouze se strojov itelnými údaji) s minimální platností po dobu pobytu v zahrani í.
ti mohou cestovat jen s vlastním cestovním dokladem!
Nejnov jší informace naleznete na www.mzv.cz .
Držitelé jiných, než eských pas zodpovídají sami za zajišt ní p ípadných víz.

PR VODCI
Se zájezdem jezdí zpravidla dva pr vodci, z nichž minimáln jeden hovo í jazykem b žným v dané zemi. Budou vás doprovázet i p i
cyklistickém programu. V p ípad vašeho zájmu rádi poradí, jak si své kolo se ídit a vysv tlí správnou techniku jízdy.
i menších skupinách nebo v p ípadech, kdy v jednom busu jedou spole
cyklisté i „p šáci“, má každá mutace programu svého
pr vodce.
Pr vodci na našich zájezdech mají pot ebnou kvalifikaci pro jejich vedení. Mnozí z nich jsou nap . absolventy Školy sport a pobytu v
írod p i CK Adventura, která je státem akreditovaným st ediskem, které m že vydávat osv ení, na jehož základ pr vodce získá
licenci.
Vlastní organizace dne bude vyplývat z momentálních podmínek souvisejících s trasou a množstvím spole ných zastávek. Pokud si
budete chtít ud lat áste
vlastní program, konzultujte to s vedoucím, který vám poradí p i výb ru trasy. Zpravidla hlavní vedoucí
jede trasu zájezdu opakovan a pomocník se jí u í. Role pomocníka spo ívá v tom, že pomáhá hlavnímu vedoucímu s organizací a
zajiš ováním programu. Z toho vyplývá, že pomocník nemusí vždy znát odpov na vaše dotazy a nenese takový díl odpov dnosti za
pr h zájezdu.
Zajišt ní maximální bezpe nosti ú astník je hlavním úkolem vedoucích i instruktor . Nelze jej však plnit bez vaší spolupráce. Proto
vás žádáme, abyste se na našich zájezdech chovali ohledupln a vst ícn i k ostatním ú astník m, ímž sami p isp jete k hladkému
a pohodovému pr hu celého zájezdu. To platí i o bezpe né jízd na kole (u skupiny jezd te za sebou apod.).
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STRAVOVÁNÍ
Naše zájezdy obsahují následující formy stravování:
1) Snídan (adventurní): Formu našich snídaní ozna ujeme „ eským stolem“. Základ tvo í chleba nebo pe ivo, máslo, marmelády,
aj, cornflakes, müsli. K dispozici je horká voda na instantní nebo tureckou kávu, sušené mléko a kakaový nápoj. Na každý den je
tšinou p ipravená pomazánka, jako dopln k pak erstvá zelenina nebo ovoce i ovocný kompot. Kucha i vás ur it vždy p ekvapí
ím novým.
Pro tuto formu stravování si vezm te vlastní hrnek na nápoje, lži ku a misku nebo talí – pro vlastní p ípravu ve í pak va ,
nádobí, p íbory, ut rku, jar aj. pokud není v pokynech ke konkrétnímu zájezdu uvedeno jinak (nap íklad p i ubytování
v mobilhomech).
2) Snídan a ve e (adventurní): Snídan jsou shodné jako v p edchozím bod . Ve e budou sestaveny z hlavního teplého jídla a
nápoje.
Vezm te si pouze p íbory, veškeré další jídelní vybavení (talí , misku, hrnek,…) vám poskytneme my, pokud není v pokynech ke
konkrétnímu zájezdu uvedeno jinak (nap íklad snídan adventurní a ve e v místních restauracích). Budete ho však mít po celou
dobu u sebe a tím pádem si ho budete i mýt, nezapome te tedy jar, houbi ku a ut rku!
3) Snídan , p íp. ve e (v hotelu): U zájezd s ubytováním v hotelu bývá snídan , p ípadn ve e zajišt na v p ímo v hotelu i
jeho blízkém okolí. V takovém p ípad nepot ebujete žádné jídelní vybavení. Více informací ke konkrétnímu typu zájezdu naleznete
v podrobných pokynech.
4) Zájezdy bez stravování: Výjime strava u n kterých zájezd není zahrnuta v cen . Vezm te si proto vybavení na p ípravu jídla
etn va pokud není v pokynech ke konkrétnímu zájezdu uvedeno jinak (nap íklad ubytování v apartmánu s vybavenou kuchyní).
Výjime
bývá menší možnost si nakoupit potraviny na míst , a proto si ást jídla vezm te s sebou. U v tšiny zájezd se vždy zastavíme na nákup a je zbyte né vozit vše z domova. Výb r potravin p izp sobte tak, abyste p es den nemuseli va it; ráno a ve er
budete mít as si uva it teplé jídlo. Na kole, a hlavn ve er bývá možnost jídla v restauraci. Do sedla si berte lehkou kalorickou a snáze stravitelnou stravu (sladkosti, ovoce, sýry, pe ivo apod.). Nezapome te na dostatek tekutin – iontové a vitamínové nápoje v prášku. Suroviny na p ípravu teplých jídel jsou nejlepší takové, které jsou lehké, skladné a nabývají vodou a va ením. To jsou zejména
instantní polévky a jiná instantní jídla, nikoliv konzervy.

JAK P IPRAVIT KOLO
Kola si p ed odjezdem ádn zkontrolujte nebo nechte prohlédnout a se ídit v odborném servisu, servis na zájezdech nezajiš ujeme. Vedoucí má s sebou ná adí pouze pro nutnou pomoc na trase, nikoli náhradní díly. Vaše p ípadné problémy se špatn p ipraveným kolem mohou narušovat program.
Jako servis, kde vám kolo bezplatn prohlédnou a p ípadn za zvýhodn nou cenu na zájezd p ipraví, vám m žeme doporu it cykloservis Víšek ve Vršovicích, www.kola-visek.cz. Na získání slevy se prokažte karti kou klienta Adventury.

TRANSPORT KOLA
Naše cyklistické vleky jsou moderní, vybavené plachtami, s úchytem kola pouze v jednom bod – za rámovou trubku. Kola jsou uložena bezpe
a bez jakékoliv demontáže, jsou maximáln chrán na proti poškození. P esto, pokud chcete zcela vylou it od ený
lesk na barv nebo poškození sou ásti ídítek a sedla, obalte tyto díly hadrem nebo jiným materiálem (nap . MIRELON – používá
se jako ochrana vodovodních vedení).
estože nakládání kol v nujeme tu nejvyšší pozornost, m že se zejména na nekvalitních silnicích stát, že se kola navzájem
ídítky nebo sedly dotknou. P ípadnému poškození zabráníte výše uvedeným zp sobem (sedlo m žete vyndat a umístit
v zavazadle). P ed cestou sundejte z kol všechno vybavení, které by se mohlo p i p eprav poškodit nebo ztratit (brašny,
computery, lahve, pumpi ky apod.) a taktéž dopl ky, které by znemožnily nebo ztížily naložení kola (vzh ru nastavené „rohy“, košíky
na nosi ích, vysoko vytažená sedla atd.). Vezm te si ješt rezervní „gumicuky“ pro pojišt ní vázání p i delším p esunu.

TSKÁ KOLA, CYKLOVOZÍKY, TANDEMY
Na cyklozájezdy vám rádi p epravíme i kola a kole ka pro vaše d ti, kolob žky, p ípadn cyklovozíky pro ty nejmenší ú astníky. Protože d tská kola není možné obvykle upnout na cyklovlek stejným zp sobem jako kola pro dosp lé, nakládáme je jako menší zavazadlo a za tímto ú elem obvykle posíláme cyklobrašnu. Do cyklobrašny d tská kola zabalíme tak, aby ve vleku nedošlo k poškození malého kola ani ostatních kol a zavazadel. Pokud jste majiteli skládacího cyklovozíku pro p epravu malých d tí, je možné
samoz ejm p epravit i složený cyklovozík. V tomto p ípad vás žádáme, abyste jeho p epravu nahlásili p edem v prodejní kancelá i. Podobn dop edu nahlaste i p epravu kolob žky, elektrokola a jiné p ípadné anomálie. Po p edb žné dohod a nahlášení v prodejní kancelá i jsme schopni p epravit i tandemová kola. Vždy však platí, že jeden lov k si s sebou m že vzít pouze jedno
kolo p íp. jeden tandem na dvojici. Výjimky lze domluvit v p ípad volného prostoru ve vleku.
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ELEKTRICKÉ NAP TÍ
Elektrické nap tí je v Evrop stejné jako u nás, tedy 220 V. Tam kde jsou zásuvky odlišné, je nutný adaptér. Detailní informace
ohledn nap tí, frekvence a typu zásuvek v celém sv naleznete na www.energetickyporadce.cz/zasuvky. Dobíjení elektronických
spot ebi bude možné každý den.

ELEKTROKOLA

Vaše elektrokolo vám na zájezd rádi vezmeme, ale informujte, prosím, v p edstihu prodejní kancelá . Transport elektrokola autobusem: Podle zkušeností z p edchozích let se elektrokolo do našich cyklistických vlek b žn vejde. Máte-li odnímatelnou baterii, odejm te ji, prosím. P i nakládání kol se hlaste pr vodci p edem, aby vaše kolo umístil prioritn .
Nabíjení elektrokola:
Na cyklistických zájezdech, p i kterých tábo íme v kempech, máme vždy zaplacenou elektrickou p ípojku ur enou pro nabíjení mobilních telefon , fotoaparát , kamer aj. Tu lze využít i k nabíjení baterie, pakliže to p ípojka zvládne kapacitn a nebude s tím mít problém provozovatel kempu. V opa ném p ípad si budete muset doplatit vlastní p ípojku.
U pobytových cyklistických zájezd , kde je ubytování v mobilhomech, lze využít zásuvky, kterými jsou mobilhomy b žn vybavené
(nutná vlastní prodlužka v délce asi 5 m).
V p ípad ubytování v hotelech budeme muset domluvit dobíjení v prostorech, kde máme kola uskladn ná (s tím vám pom že pr vodce). Op t budete pot ebovat vlastní prodlužku (doporu ujeme délku alespo 10 m). P ípadnou platbu za elekt inu budeme ešit na
míst individuáln .

DOPORU ENÉ VYBAVENÍ
Vybavení na kolo u všech zájezd : Vezm te drobný opravá ský materiál jako je lepení, rezervní duši nebo galusku, základní ná adí
(klí e, imbusy atd.), nejdelší lanko k p ehazova ce a brzdám, pumpi ku, baterku - elovku. Máte-li, držák na mapu. Nezapome te na
lahve, tekutin není nikdy dost.
Jednozna
doporu ujeme cyklistickou p ilbu (pro d ti do 15 let je p ilba povinná!!!) V rámci p edpis , a p edevším vaší bezpe nosti je dobré vybavit kolo zadní blika kou ( ervené barvy), p edním sv tlem (bílé barvy) a odrazkami (oranžové barvy) na drátech
kola a pedálech. Oceníte i malý zvonek. Na kole budete v tšinou mimo dosah autobusu (resp. doprovodného vozidla), a proto po ítejte s tím, že si povezete sva inu, fo ák, rezervní oble ení, nápoje aj. Nosi a brašny jsou šikovné, ale sta í i bat žek (dobrá je nepromokavá úprava nebo alespo igelitová taška uvnit ).
Nezapome te na kvalitní lankový cyklistický zámek!
Vybavení na kolo u zájezd pro horská kola (MTB): Ochranná p ilba je povinná. Doporu ujeme vzít si více náhradního materiálu: lanka, duše, pláš , mazání na et z a ložiska, pár lánk et zu, nebo celý rezervní, nýtova , brzdové špalky i obložení a dle zkušeností i další díly, samoz ejm základní ná adí. Ne všude se dá koupit nap . ulomená p ehazova ka i zni ený ráfek.
U zájezd , na kterých jsou pot eba nosi e a brašny, p ípadn další vybavení, bude tato skute nost uvedena v podrobných pokynech
k p íslušnému zájezdu.
Oble ení: Je t eba si vzít oble ení, které vás spolehliv ochrání po celou dobu, kterou strávíte v sedle. M že být velmi horko nebo
naopak pršet, u horských kol ve v tších výškách m že i v lét sn žit. Je t eba vzít i náhradní oble ení pro p ípad zm ny po así nebo
propocení. Oble ení musí sed t a nem lo by vám p ivodit zdravotní potíže – od rky, opruzeniny apod. Doporu ujeme moderní materiály, nap . z tkaniny Moira nebo klasická Merino vlna, elastické podšité kalhoty, nepromokavé prodyšné bundy z Gore-texu apod. U
zájezd sm ujících do oblastí s p edpokládanými v tšími srážkami a chladem pamatujte na dostate né množství rezervního oble ení
a jeho kvalitu.
Vybavení na tábo ení u stanových zájezd : Stan nejlépe lehký, skladný a nepromokavý, spací pytel odpovídajících tepelných
vlastností a karimatka. U zájezd bez stravování nebo tam, kde jsou plánovány vícedenní p ejezdy, m žete pot ebovat i cestovní
va , kempinkové nádobí, nádobu na vodu apod.
Ostatní vybavení: Pevná obuv na p ší výlety, vhodná pokrývka hlavy, malý bat žek, teplé oble ení v etn rukavic (zejména
u zájezd do horských oblastí), plášt nka nebo nepromokavá souprava, náhradní boty odolné proti vod , deštník.
zné: Platný cestovní doklad, peníze, osobní lékárni ka, toaletní papír, hudební nástroj, zvýraz ova (kv li map ), sirky, svítilna a
ípadn náhradní baterie.
Vybavení m žete rovn ž konzultovat i zakoupit u našich partner – specializovaných outdoorových obchod :
Hanibal sport, Korunní 16, Praha 2 (nejbližší outdoorový obchod od Adventury)
Hudysport, sí prodejen, www.hudy.cz
Rock point, sí prodejen, www.rockpoint.cz
Kompletní seznam našich partner naleznete na www.adventura.cz – v etn výše slev, které na vybraných místech m žete uplatnit s
kartou klienta Adventury.
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ZAVAZADLA
Nejlepší je si všechny v ci zabalit do pevných uzavíratelných tašek, kufr nebo batoh . Jídlo se dá zabalit do malé pevné p evázané
krabice, která se po vyprázdn ní vyhodí. Velká zavazadla budou cestou nep ístupná, sva inu, osobní doklady, peníze a jiné cennosti i
ci na cestu si dejte do p íru ního zavazadla.
ležité upozorn ní: Autobusy a vleky nesm jí být z bezpe nostních d vod p et žovány a jsou policií namátkov p evažovány. P etížený bus nebo vlek je pokutován a p i p ekro ení váhy nad 10% odstaven na silnici nebo vrácen zp t.
Proto vás žádáme, abyste rozumn šet ili váhou a velikostí zavazadel. Ze zkušeností víme, že v tšina lidí si vozí zna nou ást
jídla zp t. Pitná voda je zpravidla po celé trase dostupná nebo si ji m žete všude zakoupit za stejnou cenu jako doma. Pivo a nealko
v autobusu zajiš uje dopravce. Z t chto d vod bude neúm rné množství tekutin a potravin z p epravy vylou eno. Vyhrazujeme si
právo ješt p ed odjezdem zvážit zavazadla každému z ú astník a p ijmout do p epravy maximáln 15 kg/os. u zájezd
s polopenzí a 20 kg/os. u ostatních (mimo kolo a jeho dopl ky). V te, že do tohoto limitu se každý pohodln a s rezervou vejde.
Doufáme, že toto opat ení p ijmete s pochopením.

ZDRAVOTNICKÉ ZABEZPE ENÍ
Programu se každý ú astní na vlastní nebezpe í. Po ítáme s tím, že každý z vás bude mít osobní lékárni ku minimáln s následujícím obsahem:
lék na teplotu (Paralen), lék na bolest (Ibuprofen)
léky na st evní potíže (Endiaron a živo išné uhlí)
lék na alergickou reakci (Zodac, Xyzal, Zyrtec)
desinfekci (Jodisol, Betadine)
náplast - cívka a náplast - polštá ková
obinadlo elastické (6 cm), obvaz hotový
um lé stehy (steri-strip), sterilní polštá ky (10x10cm)
resuscita ní rouška, rukavice
izotermická fólie
léky, které pravideln užíváte
Uvád né léky v závorkách jsou jen p íkladem, samoz ejm m žete volit jakékoliv jiné zna ky se stejnou ú inností.
Upozorn ní: Prosíme vás, abyste ve svém vlastním zájmu informovali v dostate ném p edstihu naši CK o svém zdravotním stavu,
edevším o závažných onemocn ních i zdravotních i stravovacích omezeních (nap . diabetes, roztroušená skleróza apod., ale i
duševní poruchy) i o p edpokládaném užití potenciáln nebezpe ných lék (nap . heparin) tak, abychom mohli v as p ipravit vašeho
pr vodce na možné komplikace, a zajistili tak maximální bezpe nost vaši i celé skupiny. (Tyto informace podléhají zákonu o ochran
osobních údaj a nebudou p edávány t etí stran .).

POJIŠT NÍ
Cena zájezdu zahrnuje balí ek cestovního pojišt ní a zákonné pojišt ní pro p ípad úpadku CK. Oba tyto druhy pojišt ní má CK
ADVENTURA zajišt no u pojiš ovny UNIQA.
Balí ek cestovního pojišt ní v hodnot 33 K /den zahrnuje: pojišt ní lé ebných výloh, asisten ní službu, úrazové pojišt ní, pojišní odpov dnosti za škodu na zdraví a v ci t etí osoby a pojišt ní storna zájezdu. Toto pojišt ní kryje i rizika spojená s provozováním
všech sportovních aktivit na našich zájezdech – tzn., že není nutné uzavírat speciální sportovní p ipojišt ní!
Karti ku s íslem pojistky a vaším jménem obdržíte p i odjezdu od pr vodce.
Rozsah tohoto pojišt ní: pojišt ní lé ebných výloh – pln ní až do výše 5 000 000 K ; pojišt ní asisten ních služeb – do 5 000 000
; pojišt ní smrti následkem úrazu – do 300 000 K ; trvalých následk úrazu – do 600 000 K ; odpov dnosti za škodu – do 5 000
000 K ; pojišt ní storna zájezdu – 80 % ze stornovacích poplatk do max. ástky 25 000 K , pojišt ní zachra ovacích náklad - do 1
500 000 K . (Pojišt ní storna se vztahuje na zrušení zájezdu z d vodu vážného akutního onemocn ní nebo úrazu, smrti, závažného
násilného trestného inu i p i podstatné škod na majetku z d vodu živelní události.)
V p ípad , že budete mít zájem o více informací, pošleme na vyžádání leták se Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní
pojišt ní, které zárove naleznete i na našich webových stránkách.
Když budete nuceni využít služeb léka e na míst , vždy ukazujte karti ku s íslem pojistky a s kontaktem na asisten ní službu,
kterou dostanete p i odjezdu od pr vodce! Nezapome te zavolat i na asisten ní službu a oznámit jí vaše zran ní nebo d vod návšt vy léka e, aby v p ípad , že vám dopošlou fakturu za služby, o této záležitosti pojiš ovna v la a dala se úhrada u ní nárokovat.
Doporu ujeme s sebou mít i kartu domácí zdravotní pojiš ovny, která je opat ena znakem Evropské unie. Obvykle to zjednoduší procedury ohledn p ípadného placení zákrok na míst po úraze.
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FOTOGRAFIE A VIDEA Z NAŠICH/VAŠICH CEST – UPOZORN NÍ:
Fotografie a videa jsou jednou z nejkrásn jších památek z cest a dovolených. Adventura si vždy zakládala na tom, že v tšina fotografií publikovaných v našich katalozích, webových stránkách i propaga ních materiálech byla po ízena na našich zájezdech, a to našimi
zam stnanci, pr vodci ale i vámi, našimi klienty.
Rádi bychom s vámi i na dále sdíleli spole né vzpomínky a zážitky. Pokud byste si výslovn nep áli být fotografováni na spole ných
zájezdových fotografiích, sd lte tuto skute nost laskav hlavnímu pr vodci na za átku zájezdu a vaše stanovisko budeme pln respektovat.
Zpracování fotografií a videí nespadá pod GDPR, protože nep azujeme k fotografiím a videozáznam m další údaje o zaznamenaných. Touto výzvou reagujeme na §84 a §85 Ob anského zákoníku.

S ADVENTUROU NA CESTÁCH
Rozhodli jste se trávit svoji dovolenou na zájezdech s Adventurou, a tak m žete získat Kartu klienta Adventury, díky které nakoupíte
zboží a služby u našich partner s výraznou slevou, vše na www.adventura.cz/informace/karta-klienta. Zárove budeme moc rádi,
pokud budete sdílet své zážitky a fotografie z cest s námi prost ednictvím našeho facebooku www.facebook.com/adventura.cz. A
pokud rádi fotíte, m žete se zú astnit naší Velké letní fotosout že a vyhrát tak n kterou ze zajímavých cen, bližší informace nejen o
sout ži najdete v našich novinkách www.adventura.cz/novinky nebo v našem newsletteru Na cestách www.adventura.cz/nacestach/nejnovejsi.

ÍLOHA POKYN (NEDÍLNÁ SOU ÁST)
Podrobné pokyny ke konkrétnímu zájezdu

