
 

 

 
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI NA VÝLETNÍCH TURISTICKÝCH AKCÍCH 

ODBORU KČT SLOVAN KARLOVY VARY 

 
 

 

- Výletní akcí odboru Klubu českých turistů Slovan Karlovy 

Vary se rozumí akce pořádaná přímo KČT Slovan Karlovy 

Vary nebo akce pořádaná jinou partnerskou organizací 

(obvykle jiný odbor KČT, Sokol apod.), jíž se můžete zúčastnit 

pod vedením vedoucího turistiky z KČT Slovan Karlovy Vary 

a která je uvedena v plánu odboru KČT Slovan Karlovy Vary 

nebo do něj dodatečně zařazena. 

- Podrobnosti o uvedených výletních akcích (odjezd, cena, trasy 

pochodu apod.) získáte u vedoucího výletní akce, na webových 

stránkách odboru nebo u jedné ze dvou vývěsních skříní KČT 

v Karlových Varech (ul. Varšavská za Alžbětinými lázněmi a 

ul. Dr. Davida Bechera 18) a v Ostrově nad Ohří na Mírovém 

náměstí). 

- Na jednodenní výlety, které se pořádají bez použití dopravního 

prostředku nebo s veřejnými dopravními prostředky není nutné 

se předem přihlašovat.  

- Na výlety s dopravou vlakem je sraz 10 minut před odjezdem, 

aby mohla být případně zakoupena společná jízdenka se 

slevou. 

- U zahraničních akcí jsou účastníci povinni zajistit si náležité 

pojištění úrazu a nemoci pokrývající veškeré sportovní 

aktivity, které budou během akce provozovány (omezení 

většiny pojišťoven právě vzhledem k VHT.) 

- Cena výletu (zájezdu) je zpravidla kalkulovaná pro účast 35 

osob. Pro členy KČT Slovan Karlovy Vary je cena stanovena 

v hladině přímých nákladů. Cena pro nečlena KČT nebo TJ 

Slovan Karlovy Vary je zpravidla vyšší o cca 10 % (min. 50 

Kč – max. 1.000 Kč).  
 
 

 



 

 
ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ SE NA VÝLETNÍ TURISTICKOU AKCI 

- Zájemce o účast na výletě (zájezdu) se přihlásí u vedoucího 

výletní akce.   

- Není-li uvedeno jinak, může se výletu (zájezdu) zúčastnit 

každý zájemce, t.j. i nečlen KČT. Nezletilí však vždy jen v 

doprovodu dospělých. 

- Členové i nečlenové klubu jsou přihlašováni na zájezd bez 

rozdílu v pořadí, jak se hlásili.  

- Přihláška je závazná až po zaplacení výletu (zájezdu), případně 

stanovené zálohy. 

- Povinností zájemce o účast na výletu (zájezdu) je zaplatit výlet 

(zájezd) nejpozději v termínu určeném v propozicích výletní 

akce bez vyzvání vedoucím výletu (zájezdu). Za dodržení 

termínu platby si zodpovídá každý přihlášený zájemce. 

- Nezaplatí-li zájemce účastnický poplatek ve stanoveném 

termínu, může být z účasti na výletě (zájezdu) vyřazen a 

seznam účastníků je doplněn z řad náhradníků v pořadí, ve 

kterém se na zájezd přihlašovali. 
 
 

STORNOVACÍ PODMÍNKY 

- KČT Slovan Karlovy Vary si vyhrazuje právo zrušit výlet 

(zájezd) týden před jeho začátkem z důvodu malého počtu 

přihlášených zájemců (u jednodenního autobusového výlet 

(zájezdu) méně než 30 zájemců), anebo z důvodu 

nepředvídaných závažných skutečností. Všem přihlášeným 

bude v takovém případě vrácen poplatek za zájezd v plné výši 

bez dalších srážek. 

Stornopolatky u jednodenních sobotních výletů (zájezdů): 

Odhlášení bez vlastního náhradníka nejpozději v neděli před 

akcí: 50 Kč. Odhlášení od pondělí do středy včetně před akcí: 

100 Kč. Později, nebo pokud přihlášený(á) nepřijde: celá cena. 

Jestliže ale i tehdy se místo obsadí, zůstává stornopoplatek 100 

Kč. Obdobně platí stornovací podmínky u jednodenních 

výletech (zájezdech) i v jiném, než sobotním termínu. 

 

 

 



 

Stornopoplatky u vícedenních výletů (zájezdů): 

- Odhlášení z výletu (zájezdu) se provádí zásadně písemně a za 

datum odhlášení se považuje den, kdy bude doručeno storno 

vedoucímu výletní akce. 

- Základní stornopoplatky za odhlášení v době delší jak 60 dnů 
před nástupním termínem: 
100 Kč na osobu u výletu (zájezdu), který nepřesáhne 1.000 Kč 
200 Kč na osobu u výletu (zájezdu), který přesáhne 1.000 Kč 

- Dojde-li k odhlášení v době kratší jak 60 dnů před nástupním 
termínem, bude účtován tento stornovací poplatek: 
10 % z ceny v době 40-59 dnů před nástupním termínem 
30 % z ceny v době 30-39 dnů před nástupním termínem 
50 % z ceny v době 10-29 dnů před nástupním termínem 
75 % z ceny v době 5-9 dnů před nástupním termínem 
100 % z ceny v době kratší jak 5 dnů před nástupním termínem 

- Účastník výletu (zájezdu) je osvobozen od stornovacích 

poplatků, sežene-li za sebe nového náhradníka nebo má 

náhradníka vedoucí výletu (zájezdu). Náhradník bude zařazen 

na seznam účastníků a po jeho úhradě výletu (zájezdu) se 

odhlášenému vrací celá částka.  

- Nedostaví-li se přihlášený účastník výletu (zájezdu) v den 

odjezdu, zaplacená částka se mu nevrací. 

- Přes uvedené stornovací podmínky (nejedná-li se o zájezd 

pořádaný ve spolupráci s cestovní kanceláří) je možné členům 

KČT vrátit cenu zájezdu v plné výši pouze v případě, že dojde 

k nepředvídané události (úmrtí v rodině, živelná katastrofa, 

nikoliv však onemocněním účastníka nebo někoho v rodině). 

- Při zájezdech pořádaných ve spolupráci s cestovní kanceláří 

platí stornovací podmínky stanovené cestovní kanceláří. 

Případné odhlášení ze zájezdu si vyřizuje každý účastník 

samostatně s cestovní kanceláří. 

 


