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Smlouva O Organizaci poznávacího kurzu
Cestovní agentura KOLOSEUM
MCU KOLOSEUM, 0.p.S.
Generála Svobody 83/47
Liberec XIII - Nové Pavlovice, 460 01
IČ: 254 05 080
Zastoupena: paní Kamilou Urbánkovou, ředitelkou Společnosti, Statutárním Zástupcem
Osobou oprávněnou jednat v Oblasti této Smlouvy Ze strany dodavatele:
jana Rychlíková, manažerka cestovní agentury, iana.rvchlil<0va(äluniversium.cz. tel. 777 19 6 775
dále „ dodavatel"
a

Základní škola s Rvj K Milíčovu
K Milíčovu 674
149 00, Praha 4
IČ: 61388424
Zastoupena: Mgr. Alenou Červenou, ředitelkou školy, Statutárním Zástupcem
Osobou Oprávněnou jednat v Oblasti této Smlouvy Za odběratele je vedoucí Zájezdu:

dále ı,odběratel"_

čı. 1
Předmět smlouvy

Výjezd skupiny žáků v počtu minimálně 55 žáků s doprovodem 5-6 osob (v závislosti na konečném
počtu žáků) a průvodkyní dle programu (program tvoří nedílnou Součást této smlouvy)
v termínu: 29. 4. 2020 - 5. 5. 2020
v ceně: 6 400 CZK
Dodavatel Zajistí pro objednavatele následující Služby:
Zajištění ubytování v kempu podle požadavků: (4x nocleh na ostrově Öland v bungalovech)
zajištění trajektů (4x trajekty mezi Německem, Švédskem a Dánskem)
Zajištění Stravy dle programu (4x Snídaně, 4x večeře, 4x svačina, 1x balíček na Zpáteční cestu)
průvodcovské služby `
vstupy do jednotlivých navštívených objektu _
program zájezdu včetně návštěvy místní školy, oběd ve švédské škole
Služby v Campu: minigolf zdarma v rámci pöbýtu r

„ˇČ'lızk

Fınančm plnění
Odběratel uhradí dodavateli částku, která bude Odpovídat počtu platících účastníků a domluvené
Ceně Za služby v programu Zájezdu. DoprOv-od'je zdarma.
Tato částka Zahrnuje veškeré náklady Související s tímto výjezdem Vyjma autobusové dopravy a
pojištění účastníků.
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Přesná výše bude stanovena po vyúčtování celého Zájezdu. Daňový doklad bude vystaven po
ukončení akce.
Odběratel uhradí dodavateli zálohovou fakturu ve výši 176 000 CZK do 15. 1. 2020, toto datum je
Zároveň lhůta Splatnosti Zálohové faktury.

Čı. 3
Smluvní podmínky

Odběratel prohlašuje, že
- Zajistí pedagogický dozor v průběhu Zájezdu podle platných předpisů a legislativu Související

S takovým výjezdem a to Zejména: pojištění, doklady O zdravotní způsobilosti žáků. povinné
Očkování a bezinfekčnost

- zajistí zdravotníka zájezdu
- účastníci budou mít vlastní povlečení do ubytovacího Zařízení
Dodavatel prohlašuje, že
- veškeré prostory v přímé Správě i pronajaté jsou bezpečné ve Smyslu obecně správných

předpisů
- Zajistí, aby ubytovací prostory tak odpovídaly hygienickému Standardu
- odpovídá Za plnění služeb uvedených v programu Zájezdu
- kontaktuje místní školské zařízení pro doplnění programu žáků
- zajistí průvodce po celou dobu trvání zájezdu

Čı. 4
Závěrečná ujednání:

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu. Každá ze
Smluvních stran obdrží po jednom výtisku. její změny nebo zrušení jsou možné pouze v následujících
případech: po vzájemné dohodě a v případě hrubého porušení sjednaných podmínek. jakékoliv
Změny v termínech, podmínkách a dalších okolnostech pobytu jsou možné jen písemným dodatkem.
V ostatních náležitostech platí další legislativa ČR.
Cestovní agentura MCU KOLOSEUM, o. p. s., Souhlasí Se Zveřejněním smlouvy.
Smlouva Se uzavírá na dobu od 26.11.2019 do 5.5.2019
Smluvní Strany Si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána
Svobodně.

V Liberci dne 26.11.2019 V Praze dne 26.11.2019

Za dodavatele: Kam'íla Urbánková Za odběratele: Mgr. Alena Červená

Příloha 1: Potvrzený a odsouhlasený program Zájezdu
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šVE'DSKo S ANGLIČTINOU, „osTRov ÖLAND S NÁVŠTĚVOU KODANĚ“
1. den: V dopoledních hodinách odjezd autobusem od školy, trasa Berlín - Rostock, trajektem do Gedseru, průjezd
Dánskem, následně dalším trajektem do švédského Helsingborgu.

Z. den: V ranních hodinách příjezd na královský Ostrov Öland. Ubytovánív chatkách během dopoledne v kempu Böda
Sand. VOlnější den, procházka po Okolí, možnost využití minigolfu apod.

3. cien: Celodenní prohlídka Střední a jižní části ostrova. Návštěva nejzajímavějších památek: pevnost ISMANTORP,
větrné mlýny vLERI<AKA, hrad a pevnost GRĂBORG, procházka po stepi ALVARET kjezeru Möckelmossen. Dále
kolem Zdì Karla X. až na Samotný jižní výběžek. Výstup na maják LĂNGE JAN, návštěva Domu přírody, procházka
po pobřeží. Při Zpáteční cestě Zastávka u hradu BORGHOLIVI. Navečer návrat do kempu.

4. den: Návštěva švédské ZŠ na ostrově Öland, nebo v okolí krajského města Kalmar na pevnině. Jedná Se o exkurzi
se zaměřením na konverzaci dětí v angličtině a poznání školy a švédské výuky. Odpoledne Zpravidla návštěva města
KALMAR či BORGHOLM. Návrat do kempu v odpoledních hodinách.

5. den: Celodenní prohlídka Severní Části Ostrova. Přejezd až na nejsevernější výběžek Ostrova. Procházka naučnou
stezkou „Lesem skřı'tků"ı S unikátní přírodou. Poté zastávka u severního majáku LANGE ERIK. Dále kolem severního
pobřeží na BYRUIVlS RAUKAR, vápencové skalní útesy a nakonec zastávka vSANDVlKU, rybářského městečka
s největším mlýnem holandského typu. Návrat do kempu.

6. den: Dopoledne odjezd Zostrova. Přejezd do Kodaně, která je díky mnoha historickým památkám právem
přezdívána Paříži severu. Pěší prohlídka severní části města ~ Malá mořská víla, Geofinina fontána, přístav, sídlo
královské rodinyˇ Okružní prohlídka centra. Poté odjezd do přístavu Gedser.

7. den: V noci přeprava trajektem do Rostocku, noční přejezd přes Německo. Dopoledne návrat ke škole.

TERMÍN: 29. 4 2020 - 5.5. 2020

CENA: 6.400 CZK + doprava a pojištění (max. 3.000 CZK, dle počtu přihlášených účastníků)

CENAZAHRNUJE: - Nachází se na něm mnoho historických
u památek

- 4 X nOıCIEhˇľla OS'CTOVĚ Űlönd - Kemp Böda Sand leží na břehu moře
- 4 X Snlˇdaˇne v lesoparku, (https://WWW.bodasand.Se/)
- 4 X VeCeľe Chatky jsou vybavené Obývací částí
- 4 X Svačina na VÝIEÍV S kuchyní, sociálním Zařízením, TV, terasou,
- 1 x balíček na Zpáteční cestu zahradním nábytkem
- Oběd Ve ŠVéđSkë ŠkOIe - Takřka denně možnosti nákupu
- 4 X trajekty meZÍ 5RN› DKI SW - Program pobytových dní na ostrově může
- PľŮVOÓCe P0 CÉIOU dobu ZÉJGZdU probíhat v jiném, než uvedeném pořadí,
- VS'EUDV z důvodu návaznosti na návštěvu
- SIUŽIIJV V kempu? minigolf' PÍSČÍtà pláž ve švédské škole a k časovým možnostem

CENA NEZAHRNUJE: UPOZORNĚNÍ:

- Úrazové pojištění do Zahraničí, Ssebou vlastní ovlečení čis ací tel- Dopravu luxusnım autobusem p ' p py- Doporučujeme vzít S Sebou plavky
AKTIVITY: - Nutný platný cestovní doklad (PAS, OP)

' Ö'andieľuľistÍCkV Ve'miatľakŰVn" DOPORUČENÉ KAPESNÉ: 200 - 250 sEK, 20 EUR
- Ostrovje 6--16 km široký a 140 km dlouhý
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