
Smlouva o zajištění programu školní akce

Smluvní strany:

Peter Burian
Riegrova 824/80, 674 01, Třebíč
IČO: 88198880
ČÍslo úČtu: Raiffeisenbank,

Kontakt: mob: , e-mail:
(dále jen ,,dodavatel")

a

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace
Merhautova 590/15, 613 00 Brno
IČ: 638 005
čÍslo bankovního účtu:

(dále jen ,,objednatel")

uzavÍrajÍ tuto smlouvu na realizaci animačního programu pro školní akci.

I.
Předmět smlouvy:
Program Tramtadadá (varianta "3 dny") bude realizován v zařlzenÍ: RS Dopravák
v termínu: 2.9.2019 až 4,9.2019
zahájeni akce: 2.9.2019 13:30
ukončení akce: 4.9.2019 11:00

Počet ÚčastnÍkŮ'

žáci:

a

60

Program Tramtadadá (varianta "3 dny") bude realizován v zařÍzeni: RS HálŮv Mlýn
v termínu: 2.9.2019 až 4.9.2019
zahájení akce: 2.9.2019 13:30
ukončeni akce: 4.9.2019 11:00

Počet účastníků:
Žáci: 100

II.
Cena a platby:

a) Smluvní strany se společně dohodly na smluvní ceně 700,00 KČ za animační program za 1 žáka a pobyt.
b) Tato cena zahrnuje realizaci animačního programu podle specifikace uvedené v ČI. I.
c) Objednatel se zavazuje provést platby ve dvou splátkách.
d) Platbou ve výši 44 000,00 Kč (cca 40% předpokládané celkové ceny) na základě faktury se splatností 1.7.2019
e) Není-li dohodnuto jinak, bude doplatek do celkové smluvní ceny vypočítaný dle skutečného počtu ÚčastnÍkŮ a dalších

využitých služeb zapiacen po ukončeni akce na základě řádného daňového dokladu - faktury vystavené v poslední den akce
se splatností 14 dnu.

f) výše uvedené platby objednatel poukáže na účet dodavatele: AirBank, . RozhodujÍcÍ je den odepsání
částky z bankovního účtu objednatele.

III.
jednání:

a) Veškerá jednání o podmínkách realizace programu budou vedena s organizátorem akce
ze strany dodavatele pak s Petrem Burianem - koordinátorem programŮ pro školy.

.



IV.
Objednatel se zavazuje:

a) Dodržet sjednané počty ÚčastnÍkŮ a časové rozvržení turnusu. Každou změnu počtu ÚčastnÍkŮ oznámit telefonicky, nebo e-
mailem dodavateli. S nim také řeŠit vŠechny případné dodatečné požadavky na program, jakožto i dalŠí požadavky a
připomínky, které se vyskytnout v prŮběhu pobytu.

b) Dodržet včas dané platební podmínky.
C) Seznámit všechny účastníky akce s provozním a ubytovacím řádem střediska a zajistit jeho dodržování.
d) Uhradit případné vzniklé škody zpŮsobené účastníky pobytu na pomŮckách, nebo materiálu.
e) objednatel nese plnou odpovědnost za všechny své účastníky po celou dobu pobytu, s výjimkou technického provedení

programových blokŮ, realizovaných animátory dodavatele. Objednavatel nese odpovědnost během programu za vhodné
chováni a jednání žákŮ, zejména během aktivit, které absolvuje vždy jen jeden jedinec a ostatní přihhží a čekají na
absolvovánI dané aktivity (např. lukostřelba - střih vždy jen jeden účastník a ostatní přihhži).

V.
Dodavatel se zavazuje:

a) zajistit animační program pro účastníky akce dle ČI. I. této smlouvy.
b) Dodržovat podmínky stanovené závazným rozhodnutím OHES a obecné směrnice pro kolektivnÍ pobyt dětí a to: dodržování

bezpečnostních předpisŮ obecně
c) Převzetím odpovědnosti za zdraví a bezpečnost žákŮ v prŮběhu animačních bloků. jejich čas je upřesněn denním řádem

akce.
d) zajistit stálou přítomnost kontaktní osoby, která bude schopna jednat s vedením pobytu a řešit případné problémy nebo

požadavky obou stran.
e) Dodavatel odpovídá za účastníky při technické realizaci programových blokŮ i za bezpečnost těchto programŮ. Dodavatel v

rámci programu neodpovídá za zranění Či skutečnosti vzniklé během programu, zpŮsobené mezi samotnými Žáky navzájem,
z dŮvodu nekázně Či nevhodného chováni. Animátor je oprávněn kdykoliv vyloučit zcela z programu jedince pro nevhodné
chováni Či nerespektování bezpečnostních pravidel.

VI.
Storno:
Dojde - ii ze strany objednavatele ke zrušení celého pobytu, budou objednavateli fakturovány nás|edujÍcÍ poplatky, jejichž
splatnost Činí 14 dní od obdržení řádně a právem vystaveného daňového dokladu:

V době od podpisu smlouvy
a) do 60 dnŮ před pobytem - 30% smluvní ceny
b) 45 - 59 dnŮ před pobytem - 40% smluvní ceny
c) 30 - 44 dnŮ před pobytem - 50% smluvní ceny
d) 15 29 dnŮ před pobytem 60% smluvní ceny
e) 14 a méně dnŮ před pobytem - 80% smluvní ceny

Storno poplatky se netýkají rušení účasti jednotlivých ÚČastnÍkŮ, dokud počet odhlášených ÚčastnÍkŮ nepřesáhne 10%
celkového počtu - v tomto případě 16

I) V případě přesáhnutí tohoto limitu se můžou dodavatel s objednatelem domluvit na úpravě počtu animátorů nasazených na
akci, pokud byl dodavatel o přesáhnutí limitu informován alespoň 21 dní před začátkem akce a pokud základni počet
platÍcÍch účastníků (uvedený v bodě I. této smlouvy) není menší, než 30.

2) V případě přesáhnutí limitu, kdy k domluvě z dŮvodu nesouhlasu objednatele nedošlo, nebo pokud byl dodavatel o
přesáhnutí limitu informován méně, než 21 dni před začátkem akce, nebo pokud základní počet platÍcÍch ÚčastnÍkŮ (uvedený
v bodě I. této smlouvy) je menší, než 30, smí dodavatel účtovat storno poplatek ve výši 50% smluvní ceny za každého
odhlášeného účastníka.

VII.
Závěrečná ustanovení:

a) Tato smlouva je účinná a platná ode dne jejího podepsáni poslední smluvní stranou.
b) jakékoli změny v této smlouvě jsou podmíněny předchozím souhlasem smluvních stran a jsou platné a účinné jen tehdy,

jsou-li v písemné formě a podepsány všemi smluvními stranami.
c) její ukončení nebo změny jsou možné pouze v případech:

- souhlasu všech stran
- hrubého porušení sjednaných podmínek jednou ze smluvních stran
- jednostranným vypovězením objednatele při dodrženi storno podmínek

d) Zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetli a Že byla uzavřena po vzájemném
projednáni vážně, určitě a srozumitelně podle jejich pravé vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.



e) objednatel bere na vědomí, že z hlediska bezpečnosti klientů může animátor při nepříznivém počasí upravit harmonogram
realizace aktivit, v krajním případě i danou aktivitu zcela zrušit (a nahradit jinou - odpovÍdajÍcÍ aktuálním podmínkám), bez
nároku na slevu pro školu Animátor může z jakékoliv aktivity, z hlediska bezpečnosti klientŮ, vyloučit osoby pro nekázeň Či
pro podezření ze skutečnosti, že jsou pod vlivem lékŮ, alkoholu Či návykových látek.

f) O případném vyšetření Či ošetření účastníka školní akce v nemocnici rozhoduje vždy pedagog. V závažném případě zajistí
dodavatel přivolání lékařské záchranné služby.

V Třebíči, dne: 19.3.2019

Peter Burian


