
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ A REALIZACI 
ŠKOLNÍHO LYŽAŘSKÉHO KURZU

I.Smluvní strany
Mgr. Michal Tůma - Tělovýchovné a sportovní služby v oblasti 
lyžování, dále jen M.T. Na Manoušce 807, 1 55 00 Praha 5.
IČ: 710775 1 1, DIČ: CZ56070U630
zastoupená Michalem Turaou , 
e-mail: camichaltuma@seznam.cz

Škola: FZX. jj-_ Adresa: %iy>IOÍta v^L
IČ: 46 JÍL " DIČ: *
Zastoupená: Tel.

Up
il. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zajištění a realizace dále uvedeného 
lyžařského kurzu.

III. Specifikace předmětu smlouvy
M.T. se zavazuje zajistit a realizovat pro objednavatele kurz dle 
následujících ujednání.
Název lyžařského střediska: Postalra - Rakousko
Název místa, kde bude zajištěno ubytování a stravování: Youhey
chaty Postalm./Welser, Obweg/.

Termín zájezdu: '1*0 ■ ~ l> ■> a- h.<v ____

Přistavení autobusu: Datum: ^ • 3.______
Čas: ( . s r
Místo: _k.o.l*r£UÍ\,

IV. Podmínky smlouvy
M.T. se zavazuje poskytnout objednateli v plném rozsahu 
dohodnuté služby dle této smlouvy.
Objednatel se zavazuje dodržet podmínky této smlouvy.

V. Cena a platební podmínky

Cena za osobu (zaka) činí:............ “........................ Kč.

Cena zahrnuje’. 4x ubytování a stravováni formou plné penze,
5-ti denní skipas, dopravu busem tam a zpět.

2 osoby /ped. dozor/ máji vše zdarma.
Poznámka: cena za každou další dospělou osobu je 4 900 Kě.
/max.2. osoby/.
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Konečná faktura bude vystavena po ukončení kurzu, dle 
skutečného počtu osob. Stornovací poplatky tím odpadají.

Pozn.: Pokud se v době vystavení faktury změní kurz EUR/CZK o 
1 Kč. a víca, změní se cena o 100 Kč. nahoru nebo dolu. Kurz 
ke dni...... L'Al'.mf..... je____'?.£.(##................Kč za 1 EUR.

Každý účastník musí mít své vlastní povlečení, kromě instruktorů. 
Jinak je cena za zapůjčení povlečení 5 EUR na místě.

Pojištění není v ceně kurzu. V Rakousku stačí Evropský průkaz 
pojištěnce /modrý, má ho každý/.

VI. Zrušení pobytu
M.T. může kurz zrušit jen z mimořádných a nepředvídatelných
důvodů - vyšší moci. Zákazník může od smlouvy odstoupit vždy.

VII. Závěrečná ustanovení
a) Smlouva se uzavírá na jednu sezónu dnem oboustranného 

potvrzení.
b) Smlouvu lze měnit nebo dopínit pouze písemnými dodatky, na 

nichž se obě strany dohodnou.
c) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, každá smluvní 

strana obdrží jedno vyhotovení.
d) Smluvní strany souhlasí s uzavřením smlouvy za výše 

uvedených podmínek.

Prosím o potvrzení smlouvy a zaslání zpět do 30.11. 2018.

V Praze dne Praze dne

Mgr. Michal Tůma 
Na Manoužce 807 
155 00 Praha 5

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UK, 

PRAHA 13, BRD1ČKOVA 1878 
Brdičkova 1878/2


