
RÁMCOVÁ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ POBYTOVÉ AKCE
uzavřená mezi:

Oneness, o.p.s.
(dále jen POSKYTOVATEL)
adresa: Rusava 296 č"sn768 41 Rusava_ Š-l "

,,,,,,p,,á. 'ej U /'CK€"UC-/
konta ktni osoba:
IČO: 27741354 DIČ·
bankovnispojenŕ
Provozovatel ob,jektu: ...Ĺ.(=Ĺiť S'S" o . /P·S·

a

Waldorfská základni škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace (dále jen
OBJEDNAVATEL)
adresa: Plovdivská 8, Brno 616 00
zastoupená: Mgr. Tomášem Jedličkou, ředitelem
kontaktní osoba (učitel):H l tel. e-mail:
IČO: 75156237. DIČ: CZ75156237

bankovní spojení: FlO banka, Brno - Veveří; č. účtu:

výše uvedené smluvní strany se dohodly na obsahu této smlouvy: právni vztah mezi Poskytovatelem a Objednavatelem a
mezi Poskytovatelem a účastníky ubytované skupiny zprostředkovanými Objednavatelem se řídí touto smlouvou. Vztahy v
případech zde neobsažených se řIdí Občanským zákoníkem v platném znění. Tato smlouva je přístupná účastníkům akce
specifikované v bodě 1.1. v kanceláři Objednavatele v jeho úředních hodinách. Účastník akce, resp. jeho zákonný zástupce
přistupuje ke smlouvě zaplacením dÍ|čÍ nebo celkové platby za uvedenou akci na účet nebo do pokladny Objednavatele.

1.1.

1.2.

Poskytovatel zajisti pro skupinu účastníků Objednavatele následujÍcÍ pobyt: školní exkurze

Akce se uskutečni v termínu 3.-7.6.2019 a v objektu Oneness - Kulturní centrum o.p.s., Rusava 296 č.e., 768 41

den hodina strava začíná (končí) jídlem

Nástup 3.6.2019 13.00 oběd

ukončeni 7.6.2019 11.00 oběd

1.3. Poskytovatel v rámci služby stanovené v bodě 1.1. zajistí: ubytování, stravováni
Všechny další služby, které nejsou uvedeny v tomto odstavci, budou Objednavatelem hrazeny zvlášť, pokud o ně projeví
zájem.

1.4. Cena za poskytnutou službu podle bodu 1.1. na jednu osobu a den je smluvena takto:
žáci ...1900.... Kč/osobu/týden ,
dospěli ...2200 Kč/osobu/týden , na 15 dětí jedna dospělá osoba zdarma

1.5. Platební podmínky: Objednavatel se zavazuje:
· jménem a na účet účastníků smlouvy uhradit Poskytovateli cenu za poskytnuté služby specifikované v bodě 1.1.

následovně:

o zaplatit zálohu ve výši 20000 KČ na základě zálohové faktury vystavené Poskytovatelem se splatností
alespoň 14 dní od doručení faktury



o zaplatit doplatek do celkové ceny po skončeni akce na základě doručeni konečné zúČtovací faktury
vystavené Poskytovatelem se splatností ne kratší než 10 dnů ode dne doručení faktury

1.6. Počet účastníků:
předběžný počet žáků ......46..........
počet dospělých (pedag. doprovod) ...6............

1.7. Storno podmínky:

· V případě zrušení školy v přírodě ze strany Objednavatele se bude finanční vypořádáni řídit následujIckni storno
podmínkami:

o 6 - 3 týdny před odjezdem
o 20 - 6 dni před odjezdem
o méně než 5 dnípřed odjezdem

0%
50%
90%

· V případě zrušeni pobytu ze strany Poskytovatele budou vráceny Objednavateli veškeré poskytnuté zálohy do 5
pracovních dnů od okamžiku, kdy se Objednavatel o zrušení dozvěděl.
Poskytovatel je povinen nabídnout Objednavateli náhradní službu co nejvíce podobnou službě specifikované v
bodě 1.1. , pokud je to možné. V případně zrušení zájezdu méně než 21 dní před zahájením akce se zavazuje
Poskytovatel úhrad it Objednavateli smluvní pokutu 30% ze smluvené ceny akce, pokud byly Objednavatelem
dodrženy všechny body smlouvy. Tuto pokutu není Poskytovatel povinen uhradit, pokud byl pobyt zrušen v
důsledku neodvratitelné události, které Poskytovatel nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze
rozumně požadovat.

1.8. Dodací a jiné podmínky:

o Poskytovatel prohlašuje, že uvedený objekt splňuje hygienické podmínky ubytovacího a stravovacího
zařIzenI a podmínky pro zabezpečení výchovy a výuky v souladu s vyhláškou
č. 106/2001Sb, dále splňuje nároky bezpečnosti práce a protipožární ochrany. Dále Poskytovatel
prohlašuje, že používaná voda je z vodovodu pro veřejnou potřebu. Pokud je voda získávána z jiného
zdroje, Poskytovatel jako přílohu této smlouvy doloží protokol o kráceném rozboru jakosti pitné vody
dle ustanoveni §8 zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a stanovisko hygienického orgánu,
že voda je pitná (nejméně jeden měsíc před konáním akce).

o Poskytovatel prohlašuje, že uvedený objekt splňuje podmínky pro zabezpečeni výchovy a výuky,
zejména dostatek výukových mÍstnostÍ. Pobyt školy v přírodě nebude narušen ubytovacími nebo
restauračními službami pro cizí osoby. Pro ubytování zdravotníka bude vyčleněn zvláŠtní pokoj, který
bude zároveň ošetřovnou a další pokoj jak izolace pro nemocné.

o Nejbližš'lékařskou péči poskytuje "a MUD, ,,l
o Stravování účastníků akce zajistí dodavatel v souladu se zvláštními nároky na výživu děti (svačiny,

dostatek ovoce, zeleniny, mléčných výrobků, pitný režim..) a po dohodě s vedením školy v přírodě, se
kterým předem sestaví jÍdelníček.

o Poskytovatel umožni pověřeným pracovníkům objednatele možnost kontroly zařIzení objektu, které
souvisejí s poskytovanými službami, zejména s přípravou a výdejem stravy.

Tato smlouvy bude vyhotovena ve dvou kopiích, obě s platností originálu a Poskytovatel i Objednavatel obdrží po jedné
kopii.
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