sMLoUvA o ZAJIŠTĚNÍŠKoLYv PŘÍRoDE
5l občanského ákoníku
sMLt'vNÍ STRANY
le téź
Zákazník_ob

uzavřęná podle ustanovení s
I.

Asentura PAC. z.s. ídále téźSnolek)

Škola:Základlrí škola Chomutov, Na Příkopech 895,

odpovědná osoba:
Pavel Handľęich - člen vÝboru (statutáľní orgán spolku)

ořís oěvková or eanizace

Sídlo: Meziškolská l03/Il' 4l7 12 Pľoboštov

Sídlo: Na Přĺkopech 895' Chomutov' 430 02

IĆ:46789ó85

IC:2657 8204
DIČ CZ26578204

Kontakty:
Kontakty:
Telefon: 777 667 367
Telefon:474 651 418
e-mail: svp@packa.ęu
e-mail: skola@3zscv.cz
web: www.packa.eu
web : http ://wrrywJzscy.ez
Agentuľa PAC, z's. byl zapsáll ĺlo spolkového rejstříku
zastoupellá
jmélro a příjmení: Mgľ. Miloslav Hons
vedclrém u Krajského soudu v Ústí nact Labem dne
26.01.20|6 v odĺlílu vloŽce číslo6644,
funkcę: ředitel
II.
SMLOWY
Základním
tétcl smlouvy j e zźnazek spolku, za níŽę uvędených poĺlmínek, zajistit pro zákazníka ško|u
a zÁvazęk zćlkazníka
zalo
cęnu
:

POBYTU

III.
ľekreačnístředisko Poslův mlýn
Doksy č. p.976.4720l Doksv,

místo pobytu

od:

tęľmínŠvP

ubfiování

19.

května20l9 do:. 26.kvěÍna20ĺ9

aŽ šestilůŽkové

stľavováľlí
dopľava
odjezd od školy/
odiezd z RS

POZNAMKA

ČR

počęt nocí: 7

ę

phrá oenze (6x denně). celoderrně pitrrý ręŽim
ezclové
den : 19.5.2019 v 14:30 hod./ den :26.5.2019 v
I l:00 hod.

ľĺlzois ubytování viz Ubvtovací rastľv
dle vvhláškv MZ CR č.l06/200l Sb.
nástupní místo u školv/ľekľ.střediska
upřcsnění viz Protolĺ'ol ŠvP

v
IV.
SL
1. zajištění zdľavotního dozoľu pľo děti podle pľávních předpisů pro zotavovací akce

2.
3.
4.
5.

6.
7.

pro clěti,

zajištěni dopľavy, kteľáje součástíceny,
zajištěnĺ hlídánídětí v době nočníhoklidu.
zajištění vhodných pľostoľ pĺo školní výuku'
zajištění odpoledního a Vęčęrníhoprogľamu pro děti a zajištění potřebného počtu vychovatelů,
ztlarma dopľava, ubytovánĺ a stľava pľo pedagogický dozor školy,
poiištěrríodoovědnosti

V. CENA POBYTU

L Cena pobytu

cena za osobu

cena celkem

počet <lsob

a)

dítě

3 490'- Kč

54

l88 460,- Kč

b)

pedagogický dozoľ školy

0'- Kč

J

0'- Kč

2l00'- Kč

0

0'- Kč

jiné platby

o)

l88 460'- Kč

cena celkem

d)

2, Uhracla ceny pobytu

zÁloha č,.l _ zalohová läktuľa

zaloha ě'2

-

zalohová faktura

výše

splatnost

47 1l5'- Kč

15.01.2019

l22 499'- KČ

15.03.2019

konečná Íäktura Dle výčtování
poslední ĺlen pobytu

Ctľnáct dní po
skončenípobytu

Bankovní sooiení : ČsoB a.s'. č'ťr.: 226 363 445/0300. soecifický svmbol 73I9

vI. DALŠÍUJEDNÁNĺ

Zttkaznikje obeznámen s ĺtalšímismluvními podmínkami (Všeobeoné poĺlmínky pro ŠvP- 2. a 3. slľana smlouvy) a
souhlasí s nimi' Zźkazníksę ĺlálę zavazuje clodat Spolku Ubýovací ľastľyse jlnennýnr sezlamem vŠech účastníků
pobyu nejpozději l0 dnťr před zahájením pobytu a zäľoyęťlpľohlašujítĺmto, Že povinnostem jím přihlášených
pobyu vůčiSpolku a clalšínr poskýovatelťtnr sluŽeb dostojí jako svým vlastnínr.
účastníků

Zádné ustanovení této smlouvy nepovĺžujísmluvní sträny za obchodní tajemství a podpisem této smlouvy
bezvýhľadně souhlasí s ieiíln uveřeiněním včetně ieiích změn n ĺloĺlatlĺů.
VII. PODPISY
Zazákaznika

Za Spolek
Datum

/ą

Podpis

Podpis

lĆ:265't820"ĺ Tel

7 667 3(t1

PsČ 430

0l

