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id: 20352
CESTOVNÍ SMLOUVA č. 3060014

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tuto smlouvu k zajištění níže uvedeného školního výletu uzavírají:

Cestovní kancelář CK2 s.r.o., Kafkova 527/10, Praha 6, 16000

IČO: 07776241, DIČ: CZ07776241

pojištěna proti úpadku dle zákona 159 / 1999 Sb. u ERV Evropské pojišťovny, a. s. - č. smlouvy: 1180000338

(dále jen CK2)

a

Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, Starodubečská 413/14, 10700, Praha 10

IČO: 70888825

(dále jen škola)

a to pro třídy: 5. , 1.

Základní popis zajišťovaného školního výletu:

Zájezd:

Český Krumlov a Bavorský les

Termín: 10. 06. 2020 - 11. 06. 2020

Program:

Program odpovídá katalogové nabídce - viz Příloha č. 1
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III. CENA

• Cena

Cena za žáka ZŠ, studenta SŠ 1990,- Kč

Cena za dospělou osobu 2290,- Kč (mimo osob zdarma)

Uvedená cena je platná při dodržení minimálního počtu 38 platících osob.

Předpokládaný, tedy nezávazný počet žáků (nepočítají se děti pedagogů) - možno i rozmezí:

• Služby zahrnuté v ceně

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby průvodce, ubytování v penzionu (1 noc), stravování: 1. den večeře v penzionu, 2. den snídaně v penzionu a oběd
formou balíčku, veškeré vstupy a zákonné pojištění CK.

Cena nezahrnuje: oběd 1. den. Stravování začíná večeří.

42
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VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

• CK2 se zavazuje poskytnout veškeré služby tak, jak je dojednáno v této smlouvě. Případné změny je možno uskutečnit jedině v případě souhlasu obou smluvních
stran a to formou písemných dodatků (postačí i potvrzená mailová korespondence).
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Smluvní strany si smlouvu přečetly, jednotlivá ustanovení odpovídají jejich svobodné vůli a na důkaz toho ji podepisují.

• Podpisem této smlouvy škola stvrzuje, že se seznámila se Všeobecnými smluvními podmínkami cestovní kanceláře CK2, které jsou nedílnou součástí této
smlouvy, a souhlasí s nimi, a dále, že se seznámila s Informacemi o zpracování osobních údajů zveřejněnými CK2 v souladu s Nařízením GDPR pod odkazem
GDPR.ck2.cz.

• Tato smlouva je platná a účinná ode dne podpisu obou smluvních stran a doručení potvrzeného vyhotovení této smlouvy CK2.

• Smlouva byla vyhotovena ve 3 výtiscích. Jedno vyhotovení obdrží CK, dvě škola.

• Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/15 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí škola.

Škola se zavazuje doručit jedno potvrzené vyhotovení smlouvy (razítko školy a podpis oprávněné osoby) zpět

a to nejpozději do 11. 11. 2019, posléze rezervace termínu pozbývá platnosti.

Za Cestovní kancelář CK2
Kafkova 10
160 00 Praha 6

Za Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč
Starodubečská 413/14
10700 Praha 10

razítko razítko

podpis oprávněné osoby podpis oprávněné osoby

Ing. Petr Pospíšil - jednatel
vyřizuje Miloš Pospíšil

Dne: 18. 10. 2019 Dne: 14. 11. 2019

Mgr. Jan Mareš
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Příloha č. 1 - PROGRAM ZÁJEZDU

Nezapomenutelný výlet nás zavede do jižních Čech a také k našim německým sousedům do NP Bavorský les. První den se vypravíme do kouzelného města Český
Krumlov. Prohlédneme si středověké centrum města, renesanční zámek a zámecký park se slavným divadlem s otáčivým hledištěm. Vše je zařazeno na seznam
světového dědictví UNESCO. Poté nás čeká exkurze do grafitového dolu, kde se projedeme důlním vláčkem a prozkoumáme zajímavé podzemí. Druhý den se
budeme kochat nádhernou neporušenou přírodou v Národním parku Bavorský les. Jedinečným zážitkem bude procházka unikátní stezkou, která nás povede
korunami stromů a kde se dozvíme spoustu zajímavých věcí o přírodě a jejích ekosystémech. Na jejím konci pak vystoupáme na 44 metrů vysokou vyhlídkovou
věž zvanou Bavorská Eiffelovka. Navštívíme také rozlehlý areál lesní zvěře, kde se seznámíme s mnoha zvířaty z evropských lesů, jako je např. los, medvěd, vlk či
zubr.

Vstupy na jednotlivé památky či atrakce zajišťuje CK2 za základě řádně uhrazených záloh. Zajištění vstupů je předmětem jejich dostupnosti a v případě, že
nebude možné některý ze vstupů zajistit, vyhrazuje si CK2 právo změny programu s přihlédnutím k přání vedoucího zájezdu.
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