
Dodavatel se zavazuje:

i-.» Dodržet sjednaný termín a kapacitu pro zotavovací akci.

2. Při nástupu zpřístupnit ložnice ihned po příjezdu.

3. Zajistit předem dohodnuté prostory a místnosti:

- pro výuku,

- pro usušení mokrého oblečení a obuvi,

- při zimních pobytech také prostory pro bezpečné uložení sportovní výzbroje (lyže, boty).

4. První den pobytu předložit vedoucímu zotavovací akce k odsouhlasení jídelníček na celý pobyt (první den pobytu

určujejídelníček dodavatel). Odsouhlasenýjídelníček měnítjen ze závažných důvodů a se souhlasem vedoucího

zotavovací akce.

5. Od vyklizení ložnic až do doby odjezdu poskytnout prostor na uskladnění zavazadel, místnost pro účastníky pobytu

a sociální zázemí.

6. Zajistit stálou přítomnost kontaktní osoby — Roman Muhl, která bude schopna jednat s vedoucím zotavovací akce a

řešit případné problémy.

1. Smluvní strany se navzájem zavazují informovat se o případných změnách, týkajících se dohodnutých podmínek,

případně o nemožnosti jejich plnění.

2. Pokud během pobytu dojde k porušení této smlouvy nebo budou zjištěny nějaké nedostatky, vyhotoví zástupci

smluvních stran neprodleně zápisjako podklad pro následné jednání.

3. Případné spory se budou řešit nejprve cestou dohody.

Objednatel uhradí dodavateli škody, které mu způsobil nebo které mujeho činností vznikly.

5. Dodavatel uhradí objednateli škody, které mu způsobil nedodržením ustanovení této smlouvy nebo nesplněním

podmínek stanovených právními předpisy uvedenými v článku 1. této smlouvy.

:
“

Závěrečná ustanovení

_1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran aje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá

' ze stran obdrží pojednom.

2. Zrušení této smlouvy nebojeji změnyjsou možné pouze v případě:

- dohody obou stran,

- hrubého porušení sjednaných podmínekjednou ze smluvních stran,

- rozhodnutí OHES.

3. Tato smlouvaje účinná a platná ode dnejej ího podepsání poslední smluvní stranou. Jakékoli změny v této smlouvě

jsou platné a účinné jen tehdy, jsou-li v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami.

Zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetli a že byla uzavřena po vzájemném

projednání. '

V Praze dne:
 

 

 


