
SMLOUVA O ZÁJEZDU

Pfode^'ce

CK ČESKÉ KORMIDLO s. t. o.

Okružní uJice 783/39, 638 00 Bmo

Tel: 511 444 355
Email: bmo@ceskekoirmdlo.c2

IČ: 26 78 58 71 DIČ CZ 26785871

Zastoupená:
Alešem Polišenským

Bankovní spojeni

Článek I.
Smluvní strany

Kupující

Dům dětí a mládeže ,
Praha -Horní Počernice,
Ratibořická 1899

Ratibořická 1899/32 Praha 20 - Horní Počerrdce 193 00

Tel: 281925264,605700772
Email: horvathova($iddm-hp.cz 
IČ: 70966681

Zastoupená:
Mgr. Zdeňka Horváthová

Bankovní spojení:

Zpiostíedkovatel:
Ing. Radek Jirků, Jičínská 1042, 29301 Mladá Boleslav 
IČ 41810953

Článek II.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je prodej pobytového zájezdu v Itálii, Caorle, depandance hotelu Marina

Článek III.
Čas plnění

Prodejce se zavazuje splnit pobytový zájezd v termínu: 26.6 - 5.7. 2020,
kde se jedná o pronájem lůžek 11 čtyřlůžkových pokojů a jednoho čtyřlůžkovém bungalovu v depandand hotelu 
Marina , Itálie - Caorle

Termín včemě dopravy: 
Termín ubytování: 
Termín stravování:

26.6 - 5.7. 2020 (pátek - neděle)
27.6 - 4.7. 2020 (sobota - sobota) 
27.6 - 4.7. 2020 (sobota — sobota)

Článek IV.
Smluvní cena

Smluvní cena je ve výši:
9.980,- Kč/osoba

cena platí v pokojích pouze při 4 osobách na pokoji, z toho 2 osoby do 17.99 let spí na rozkládacích 
lůžkách, na pokoji jsou tedy ubytováni 2 dospěK a 2 osoby do 17.99 let, nebo 1 dospělý a 3 osoby do 
17,99 let, nebo 4 osoby do 17.99 let a v jednom bungalovu piS 4 osobách, kde není omezení věku. 
Uvedená cena platí pro je při 46 platídch a 2 osobách zdarma
příplatek za každé neobsazené lůžko ze čtyřech v pokoji je 7.400,- Kč, v bungalovu 8.700,- Kč 

Cena zahrnuje:
autobusovou dopravu/os z Prahy a zpět, 7x ubytování/os ve 11 lůžkových pokojích po čtyřech osobách a 1 
bungalovu po čtyřech osobách, 7x all inclusive/os. (srudaně, obědy a večeře, automat na nápoje od 11.00 hod do 
21,00 hod.), khmatizad, plážový servis, povlečení a ručníky, služby oblastního delegáta v období 13. 6. — 5. 9. 2020
celkem 48 osob, 46 platících , 2 osoby gratis

mailto:bmo@ceskekoirmdlo.c2


Cena nezahrnuje:
vstup do SPA centra (krytý bazén, sauna, turecké lázně, zážitkové sprchy, Kneipp a relaxační místnost) 10 
€/os./den - vstup mají povoleny osoby od 16ti let, parkovací místo 5 €/den, malá domácí zvířata 10 €/den, dětskou 
postýlku 10 €/noc, cestovní pojištění, povinnou pobytovou taxu na 7 dní cca 0,50 € - l,0/os./den, nepovinné 
cestovní pojištění léčebných výloh vč. repatriace a asistenční služby včemě pnpojištění stoma, odpovědnosti, úrazu 
a zavazadel 430,- Kč.

Článek V.

Fakturace a placení
Prodejce s kupujícím se dohodli na následujícún splátkovém kalendáři;

záloha 1 do 30.11.2020 - 69.000,-Kč 
záloha 2 ^ ^
záloha 3 do .— ------ -
doplatek dle skutečného počtu osob do 30.5.2020

Vaše platby vkládejte ve prospěch našeho účtu pod variabilním symbolem na vystavené faktuře — potvrzení 
objednávky.

Článek VJ.

Smluvnípenále
Prodejce s kupujícím se dohodU, že při nedodržení termínu plateb (viz. Článek V. této smlouvy) o více jak 20 kalendářních 
dnů, tato smlouva o garančním prodeji zaniká s tím, že již zaplacené zálohy propadají ve prospěch prodejce (smluvní penále).

Článek VIJ.

Povinnosti prodejce a kupujícího
Prodejce je povinen dodržet a garantovat ustanovení článku IL, IIL, IV., a DC této smlouvy. Kupující a prodejce jsou povinni 
dodržovat všeobecné podmínky prodejce, které jsou nedílnou součásti této smlouvy.
Kupující se zavazuje nejpozději do 31.1.2020 zaslat kompletní seznam účastníků zájezdu Qméno, příjmení, datum narození, 
rozpis ubytování). Za měnu jména po tomto termínu bude účtováno 300,- Kč.

Článek VIR

Prohlášení kupujícího
Svým podpisem na této smlouvě prohlašuji, že souhlasím s Všeobecnými podmínkami pořadatele CK ČESKE KORMIDLO 
s.r.o, jako nedílnou součástí této smlouvy a to i za všechny účastníky zájezdu.
Tyto podmínky jsem převzal od pořadatele zájezdu nebo jeho obchodního zástupce a s jejich obsahem jsem se podrobně 
seznámil. Dále prohlašuji, že jsem se na Stánkách www.ceskekormidlo.cz nebo v katalogu CK ČESKE KORMIDLO s.r.o 
seznámil se všemi charakteristíckými znaky o místě ubytování, poloze,kategorii, stupni vybavení ubytování, rozsahem 
stravování obsahem ceny vybraného zájezda Úroveň jakož i ostatní náležitosti ubytování se vždy řídí právními předpisy 
země, kde se ubytování nachází
Výslovně prohlašuji, že jsem byl pořadatelem zájezdu nebo jeho obchodním zástupcem upozorněn na skutečnost, že označení 
kvality hotelů podle hvězdiček či jiných znaků je v různých zemích odlišné a pořadatel nějak němčí za jejich autenticitu. 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem Č.101/2(X)0 Sb. Na základě zmocnění uděluji uvedený 
souhlas se zpracováním osobních údajů a uzavírám tuto smlouvu rovněž jménem všech spolucestujících osob, jejichž seznam 
bude dodán nejpozději nejpozději do 31.1.2020 . Současně prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této smlouvě jsou pravdivé a 
toto stvrzuji svým podpisem pod tuto smlouvu.

Článek IX.

Ostatní ujednání
Prodejce zodpovídá za poskytování služeb do doby návratů klientů z pobytového zájezdu. Den návratu klientů, tedy 
uskutečnění poslední služby, je současně považován za den převodu a využití práv dle § 9 bod i, zákona o dani z přidané 
hodnoty, tedy i za den uskutečnění zdanitelného plnění. K tomuto dni prodejce vystaví daňový doklad.
Prodejce je oprávněn v nutných případech (devalvace nebo revalvace měny, změny dopravních tarifů, změny zákonného 
fKjjištění apod.) již dohodnutou cenu změnit. Tuto změnu ceny je prodejce povinen kupujícímu písemně oznámit. Je-li 
oznámená cena více než 15 % vyšší než smluvní ceny v této smlouvě, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit

V Brně dne 
Prodejce:
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Kupující:

l)Cut> déti a mládeže 
Praha-Homl Početrtce, Raflboffctó 1899 

tel.; 281 925264 
pflspévková opganizacs 
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http://www.ceskekormidlo.cz

