Vážení rodiče,
píši Vám za naši cestovní kancelář, s kterou měly Vaše děti absolvovat školu v přírodě. S ohledem na
aktuální dění začínají školy objednané akce hromadně rušit. Vzhledem k vývoji pandemie
v posledních několika dnech je takový krok samozřejmě pochopitelný. Je velmi pravděpodobné, že se
minimálně tento školní rok žádné výlety ani školy v přírodě neuskuteční.
Touto skutečností jsme byli vystaveni velmi obtížné situaci. S ohledem na rušení škol v přírodě
bychom měli vracet Vámi uhrazené zálohy. Většina těchto finančních prostředků byla ale již
vynaložena dále. Uhradili jsme rezervace objektů, zaplatili zálohy za dopravy, nájem kanceláře,
zaplatili jsme mzdy lidem, kteří akce celý rok pečlivě připravovali, nakoupili jsme potřebný materiál,
zrealizovali rozsáhlý a nákladný nábor schopných instruktorů apod.
V tuto chvíli vynakládáme veškeré úsilí, abychom Vám mohli zaplacené zálohy vrátit zpět. Jednáme
např. o vrácení plateb s provozovateli objektů, kteří jsou v drtivé většině v nájmech. Bohužel
v současné mimořádné situaci téměř nikdo, kdo poskytuje služby v cestovním ruchu, uhrazené zálohy
svým obchodním partnerům není z pochopitelných důvodů schopen vracet. Jsme proto připraveni na
situaci, kdy nebudeme moci z vlastních zdrojů dostát svým závazkům a budeme muset vyhlásit
úpadek. Ne každá společnost, která nabízí školní pobyty je pojištěna proti úpadku. Tuto pojistku
máme, navíc přispíváme do garančního fondu, který je ministerstvem zřízen právě pro tyto případy.
Danou situaci tedy řešíme s pojišťovnou a příslušnými ministerstvy.
Varianta odložení školy v přírodě na příští rok je také velice problematická. Mnoho škol o toto
přesunutí logicky ani nemá zájem. Protože naše cestovní kancelář pro školy realizuje drtivou většinu
akcí na konci školního roku, museli bychom po téměř celý následující rok počítat s nulovými tržbami.
Taková situace je pro nás neudržitelná a není možné garantovat, že příští rok budeme moci tyto akce
uskutečnit. V potaz bereme i fakt, že nyní pojišťovny nechtějí prodlužovat cestovním kancelářím
zmíněné pojištění proti úpadku, které se standardně vydává na jeden rok. Bylo by tedy
nezodpovědné akce přesouvat na příští rok.
100% připravených škol v přírodě, vzdělávacích akcí, poznávacích a zábavných výletů, zájezdů letos již
neproběhne. Toto je pro nás skutečně likvidační. V tento okamžik jsme nuceni řešit existenční
problémy. Situace nás velmi trápí, svou práci máme rádi a v jistém směru ji vnímáme jako poslání.
Tlak okolností je tak velký, že o tuto práci pravděpodobně přijdeme. Přesto jsme ale připraveni raději
včas vyhlásit úpadek, a tím zajistit, že byste s pomocí pojišťovny a garančního fondu měli dostat své
zálohy zpět. Jsme firma, která se vždy snažila dostát svých závazků.
Omlouváme se vám za danou situaci a prosíme Vás o pochopení a trpělivost.
Přejeme Vám i Vašim dětem pevné zdraví. Chraňte prosím sebe i své okolí, ať tuto dobu společně ve
zdraví zvládneme.
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