
Školy do zahraničí
Do Německa, Polska a Rakouska

Cestujte do atraktivních 
zahraničních destinací vlakem 
se slevou až 70 %

▪ platí pro organizované skupiny
žáků a studentů

▪ výhodná cena
platí i pro doprovod

Pojeďte s námi.
www.cd.cz

www.cd.cz

221 111 122



Pro koho je nabídka určena
▪ Pro organizované školní skupiny (základní, střední, vyšší školy, vysoké školy sídlící v ČR)

cestující do zahraničí a jejich doprovod.
▪ Školní skupiny jsou určeny pro žáky a studenty do věku 26 let, 

přičemž 2 cestující mohou být starší 26 let ve funkci doprovodu.

Co je zapotřebí
▪  Vytisknout formulář PLÁN CESTY, který naleznete na stránkách www.cd.cz, vyplníte 

a opatříte razítkem školy. Formulář vám na vyžádání poskytneme také na adrese: obchod@gr.cd.cz.
▪ Takto vyplněný formulář odevzdejte u pokladní přepážky ČD s výdejem mezinárodních jízdenek, 

kde vám bude prodána jízdenka pro určený počet cestujících (obdržíte vlastní jízdenku 
a pro každého člena kontrolní lístek).

▪ Za jízdenku u pokladní přepážky zaplatíte příslušný obnos, jehož výše je určena
dle mezinárodního tarifu (SCIC-NRT).

Podmínky
▪ Jízdenky pro školní skupiny jsou nabízeny do Německa, Polska, Rakouska.
▪ Minimální počet ve skupině je 10 cestujících, maximální počet na jednu jízdenku je 30 cestujících.
▪ V rámci jedné skupiny mohou cestovat maximálně 2 cestující starší 26 let, 

ostatní cestující musí být mladší 26 let.
▪ Dle mezinárodních pravidel vedoucí skupiny odpovídá za celou skupinu.
▪ Rezervace na sezení jsou vydány bezplatně.
▪ Lehátka, lůžka je nutné hradit v plné výši.

Název školy

Adresa školy

E-mail školy

Odkud Kam

Předpokládané datum  
cesty TAM

Předpokládané datum  
cesty ZPĚT

Počet cestujících  
mladších 26 let

Počet cestujících  
starších 26 let (1 nebo 2)

Jméno a příjmení  
vedoucího skupiny

Souhlasím ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. se zasíláním obchodních nabídek za účelem šíření obchodního sdělení, 
které budou zahrnovat obchodní sdělení, týkající se služeb společnosti České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem 
nábř. L. Svobody 1222, Praha 1.

Potvrzujeme, že uvedené údaje jsou správné a odpovídají podmínkám nabídky 
Sleva pro školní skupiny do zahraničí.

Razítko školy a podpis ředitele,  
případně zodpovědného zástupce
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