
Všeobecné podmínky společného zájezdu  
Klubu mladých logistiků při VŠE v Praze 

a zaměstnanců BDP RSC, s.r.o. do Hamburku 

1 Úvodní ustanovení 

Klub Mladých Logistiků ve spolupráci Hafen Hamburk Marketing e.V. a za finanční podpory BDP 
RSC s.r.o. organizuje zájezd do Hamburku v termínech 23.-24. dubna 2017. Účastnici zájezdu jsou 
členy Klubu Mladých Logistiků, kteří jsou přihlášeni na zájezd prostřednictvím webových stránek 
Klubu https://kml.vse.cz/ (převážně studenti nebo absolventi vedlejší specializace Logistika – me-
zinárodní přeprava a zasílatelství) a vybraní zaměstnanci společnosti BDP RSC s.r.o.. Cílem zájezdu 
je seznámit studenty s jedním z hlavních evropských přístavů – Hamburkem a ukázat, jak v praxi 
funguje kontejnerový terminál HHLA Altenwerder (pod Hamburger Hafen und Logistik Aktienges-
ellschaft). 

Účastnici zájezdu jsou povinni dodržovat pokyny organizátorů zájezdu a jimi stanovených odpo-
vědných osob, dodržovat stanovený program a ubytovací řád. Organizátoři zájezdu nenesou zod-
povědnost za zdravotní či majetkové újmy účastníků zájezdu, vyvolané jejich nebezpečným nebo 
nezodpovědným jednáním či chováním. Organizátoři zájezdu také nenesou zodpovědnost za zdra-
votní či majetkové újmy způsobené třetím osobám, které byly způsobený účastníkem, či účastníky 
zájezdu. 

2 Přihlášení na zájezd 

Přihlášení na zájezd probíhá po přihlášení na webových stránkách Klubu Mladých Logistiků. Na 
zájezd se může přihlásit osoba starší 18 let, která je registrovaným členem Klubu. Následně zá-
jemce musí vyplnit Závaznou přihlášku na zájezd do Hamburku v termínu 23.-24. dubna 2017, 
která mu bude zaslána na e-mail. Každý účastník musí doplnit požadované údaje, podepsat, na-
skenovat a v řádném termínu poslat tuto Přihlášku na mail kmlvse@gmail.com.  

3 Cena zájezdu a platba 

Cena zájezdu je 1500 Kč, do ceny je zahrnuto ubytování, doprava z Prahy do Hamburku a zpět 
autobusem a vyhlídková plavba lodí v Hamburku. Do ceny není zahrnutá kulturní a turistická daň 
v Hamburku (1 EUR za osobu) a poplatek 4,5 EUR/noc pro osoby starší než 27 let. 

Cena za zájezd musí být uhrazena v řádném terminu stanoveném organizátorem a to na účet 
2330258193/0800 s uvedením jmena, příjmení a data narození ve tvaru DDMMRRRR do zprávy 
pro příjemce. 

Přijetí platby bude potvrzeno e-mailem. 

4 Storno podmínky 

Cena za zájezd, po podepsání závazné přihlášky a jejím zaplacení, je nevratná. Cenu zájezdu jsme 
nuceni vybírat předem, protože stejné poplatky si účtují i další poskytovatelé služeb (ubytování, 
doprava, loď atd.). 

Účastník zájezdu může před zahájením zájezdu, ale nejpozději do 5. dubna 2017, za sebe vyslat 
náhradníka. Vyslání náhradníka musí v písemné formě oznámit na e-mail kmlvse@gmail.com 
s uvedením potřebných údajů o náhradníkovi.  

https://kml.vse.cz/
mailto:kmlvse@gmail.com


5 Ubytování 

Ubytování na jednu noc v termínu zájezdu je zařízeno v hostelu Jugendherberge Hamburg "Auf 
dem Stintfang", adresa hostelu je Alfred-Wegener-Weg 5 20459 Hamburg, veškeré informace o 
hostelu jsou na webových stránkách http://hamburg-stintfang.jugendherberge.de/en/Portrait 
V ceně zájezdu je také povlečení a snídaně v hostelu (od 07:00 do 09:00). Ubytování je po 4 nebo 
6 osobách. Účastníkům zájezdu bude zaslán dotazník s preferencí ubytování, ale organizátoři zá-
jezdu nemohou stoprocentně zaručit, že se ubytujete s vybranými osobami.  

Povinnosti účastníků zájezdu je dodržovat pokyny vedoucího kurzu nebo jiné stanovené osoby, a 
počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku. 
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