
Základní škola Praha — Dolní Chabry

příspěvková organizace

Spořická 34/400, 184 21 Praha 8 — Dolní Chabry

zastoupená ředitelkou Mgr. Zdenkou Chaloupeckou;

IČO: 70970190 DIČ: CZ70970190

a

SAARLAND, s.r.o.

zastoupená jednatelkou p. lrenou Múhlovou

IČO: 27095347 DIČ: CZ27095347

   jako dodavatel a provozovatel

uzavírají tuto

SMLOUVU o ZAJIŠTĚNÍ ZOTAVOVACÍ AKCE PRO DĚTI

I.

Dodavatel se smluvně zavazuje poskytnout osobám objednatele služby podle příslušných ustanovení zákona

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších změn ve spojení s vyhláškou 410/2005 Sb. o hygienických

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu dětí a mladistvých ve znění pozdějších změn, podle

příslušných ustanovení vyhlášky 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění

pozdějších změn a podle příslušných ustanovení vyhlášky 137/2004 Sb. 0 hygienických požadavcích na stravovací

služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění pozdějších změn.

Dodavatel uhradí objednateli škody, které mu způsobil nedodržením ustanovení výše uvedené smlouvy nebo nesplněním

podmínek stanovených výše uvedenými právními předpisy.

11.

Místo pobytu: Penzion Oáza, Janov nad Nisou

Termín pobytu: 20. — 24. 5 2019

Počet zúčastněných dětí: 44

Počet zúčastněných dospělých: 4

Vedoucí zotavovací akce: Jana Zábojníková

Kontaktní osoba dodavatele:

Stravovací služby budou zahájeny dne 20. 5. 2019 obědem a ukončeny dne _24. 5, 2019 snídaní + balíček na cestu (za

příplatek)

111.

Smluvní cena vč. DPH a příslušných poplatků činí: 380,- Kč / na osobu /den

Objednavatel uhradí dodavateli fakturu dle smluvní ceny po ukončení zotavovací akce a odsouhlasení počtu účastníků.

IV.

Objednavatel se zavazuje:

1. Dodržet sjednané počty účastníků s tolerancí -10 % a časové rozvržení pobytu.

2. Pokudje dodavatelem předložen provozní řád dane'ho objektu, zaváže vedoucí zotavovací akce účastníky akce

kjeho dodržování. -

3. Předat v den nástupu kontaktní osobě dodavatele jmenný seznam účastníků pobytu s vyznačením jejich adres a dat

narození.

4. Při ukončení pobytu vyklidit ložnice nejpozději do 9. 30 hod.


