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ZŠ DOBŘÍŠ, KOMENSKEHů dÁM. 35

12 -12- 2019
DOŠLO dne: ...............................·.···

,,,,,,,,Ň ..?, O. .. ...........
Objednávka pobytu

Hotel Kavka

q úlm,mí:ic h a m,mn ácicii sluZ:čb.

Objednatel: Poskytovatel:

Základni škola Dobříš, Komenského
nám. 35, okres Příbram
náměstí Komenského 35
263 01 Dobříš
lČ: 42727537

Hotel Kavka
Lucie Hráčková
Splzov 1
468 22 železný Brod
lČ: 76063305
DIČ: CZ8457302535

l. L;vQdní wtanovení
je podnikajici oblasti ccstovniho ruchu 7abÝYajici se prodejem amrov:ícich

a dalších služeb cesto\'niht) ruchu. "

Objeánatd prohlašuje. žĺ" má újem od prôdávajicihô ôdcbrar niže zmiňůcané služby.
Obi st'rany se rozhodly uzaíňt tút'Q áoUu za účdctrž úpravy s'ých prh' a ?oviilnosti při vzáiemnc ctbch(}d.ni
činnosti.

2. Předmět dohody

Toueo dohodou se p(.Ýskyůí'aLel zavazuje 7Aji.m{ objcdnatcli na základě objednávk.y služby
obchodního porďolia žé kupujici se zar'azu,ie objednané sluZbý čerp:ii' a zapktii za nil sjednancm kupůí ¢¢T1ú.

3. Cena. platební podmín ký
výše zmiňovaný objeduateľ tímto závazně @bjedná%'á poby ve znäii:

7kmiin: í 8'.-22..5.2020.

MĹs[q: ŕbtet Km'ka, \'ťaiKwé j 59. 468 3 l Malá Skála.

Puču Zákú: cca 50. bude do 18AA)2{).

\"ék: ZŠ.

Pedagogický dozor: cca -L bude du l

Ccm děti: ĺč. DPH 'osoba noc,

r tmi. la:' sí'jčina. ubčd. n :ííinä. icčéřč - nitM ž'Uiin po =!1 den 'l
.

( ·žuů\.č na 1(.) níaúciůh děti lx á:zor
~

\ f'Ňsnc buä' pNdků.cnč na žáku aV

~.
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4. Platební podmínky
(,')hě sírany Bé m výši Liih]hy 4-1 ĺ)O(L-KČ \'č. DPH. ktcríi je spktuú &! iŠ.!Z.2() l')

áčm.: BUDE UPŘEŠNÉNQ NA DOKLADECH.

Důplatck .je síptatný tlá Lákladč tákturacč. k:erá bude dk počtu a pij c'e!ě hu
pé>byiu.

5. Storno podmínky

Po l 8.4.2020. se bez postihu akccpcuje mmo do výše 10% z nahlášeného počtu osob.

V případě zrušení celého pobytu pa zäplacmi záldw. záloha propadá a může bí't účtováno šújmo ve VÝŠÍ:

SQ % cmy služeb - 30 - 8 dnů před remíiaem nástupu

l® % ceny služeb - ? - g dnů před ŕemúnem nástupu

6. SpoleČná a závěrečná ustanovení

Tatu doh(jda je vyhocovena vc dvou stejnopisech, 2 niChž po jednom obdrží každá stmna dohůdv.
.

Při nakládáni s osobními údaji budou obě strany postupovat 'j mnúadu právním řádčm České rcpubiiky,
7ejměna se 'zákonem č. t01:'2000 Sb., a ochraně ošůbnich úmjů, ve znění pŮ2dějšich pi'edpisij.

Tuui dohodu lze miMit a doplňôvat pouze lÔrmou. Smluvní strany tedy pro jakmkali změnu či
doplněM této dohody 'ylučuji jakoukoli jinou než piscmnou f'ormu.

Strany dohůdy prohlašuji. že vešk.erá ustanoveni této dohady považují za rozhodujici.

Obč strany dohody p(jrvrzují autcntičmsí íáo dohody svým podpisem. Zároveň strany dohody prohlašuji. že si
tutů dohodu přečerly. že byla uzavřena podle jejich pravé a svQbodňC vůle. vážné 3 šrozumitetnč.
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