
PARDUBICKÉ CHATY., 5.120.
468 48 Kořenov-Příchovice 193

pardubickaűtìpsvpxz / wwwpsvpxz
tel. 483 399 262 / 602421051

SMLOUVA O STRAVOVÁNÍ, UBYTOVÁNÍ
a pcısk}-ˇttiiflfáıtí služeb s tím spojených. uzz-u'řena ve smyslu Š* 1724 a následujících Obcanskebo
zákoníku.

I.

Smluvuí-.stmny
Objednavatel: Základní škola Holice

Komenského '100, 534 01 Holice
ico; 4815978ú“

[mdt-'tvatelz Pardubické chaty., s.r.o.
468 48 Kořenov - Příchovice 193
ICQ; 279 40 845

_ _ll. _
Předmět-Šmłfiuvy

.le pobyt žáků a doprovodu na lyžařském výcvikt'ı na Pardubických chatách. s.r.o. v 'Přichovicícłı
ktereho se zúčastní:
v termínu: 10. 01. - 19. 01. 2020 v poctu: 45 dětí + 6 dospělých

_ __ lll._
Fiiı :mění p'odııiiıı'ký

(__)bjednavatel se zavazuje. ze za prislá5-ˇt(1t»`čıııe sluzbjx-ˇ v rozsahu plne penze (tjšls denne strava +
pitný1 režim) zaplatí ubytovateli částku 350,- + 15% DPH -' 403,- Kč na osobu a den. Celková
Částka 2 321.- Kë za pobyt .*"prol osobní' bude uhrazena v hotovosti v den příjezdu .nebo
převodem podle í`ı=ıkturv tak. ałs v den odjezdu byla připsána na účet dodavatele. Bude
vystavena zaloho *á faktura ve výši 65000.-Kč. která bude odečtena od konečné faktury,T při
příjezdu na pobyt.

__ _ _ IV.
DalšíľsjflđH-ání

Vedoucí doprovodu si přebere ubytovací prostor).-IT a poslední den je předáosobne ubytovateli.
V případě zkrácení pobytu účastníka z důvodu nemoci. bude t-'ıv'tcena suma od náısledujícíluı dne
odjezdu pouze za stravu. Den příjezdu a odjezdu se počítá jako jeden den.
V den příjezdu odevzdá zástupce organizace seznam Všech účastníků s razítkem .ł'ìl-xˇolj1
a podpisem vedoucího kurzu (slouží jako úřední doklad).

Závěrečná. ustanovení
l'ícastníei polo-'tu se budou řídit platným provtjtzním řádem dťiidat--fatele pozárninti předpisy a dbát
pokynů vedoucího skoly. V prípade. ze v uliıvtox-ˇacích a k tomu v“}-ˇlii'azeıtj~š'cli_ prostorách způsobí
účastník ohjednavatele škodu s ùınj,-'slem poškodit. je zjištčnou škodu povinen uhradit v plne
výši. která bude sepsána s vedoucím objednatele.
l)odaˇ~.-“':flttel se zavazuje. ze zajistí poskytnutí zdravotní peče v dohc úrazu nebo jine zdravotní
události osobní".I nebo přivolı-.tnou horskou službou nebo záchrannou sluzbtjıu.

-VI-
Pflvinımtflzúčasmiků

Zajisti odborné i zdravotně Způsobiljí-ˇ doprovod zákù v takovem počtu. aby' byla zajištěna
výchova a výuka žáků. jejich bezpečnost a ochrana zdraví ve smyslu zákona c.2'?4.í20(.ł3 Sb.
v plamen] zneni.
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