
Smlouva o ubytování
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní nám. 346
se sídlem Tržní nám. 346, 390 01 Tábor IČO 60061847
zastoupené ředitelem Mgr. Josefem Musilem
a Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace,
se sídlem Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov IČO 494 59 881
zastoupené ředitelkou PhDr. Barborou Holubovou

uzav/ra// smlouvu o ubytování na letní základně Palcát
v Plané nad Lužnici za účelem sportovního soustředění l.
Pobyt začíná dnem 8. 6. 2020 (večeři)
a končí dnem 12. 6. 2020 (snídaní).

Částka za ubytování a stravování (polopenze) studentů a pedagogického doprovodu činí
290 KČ za osobu a noc, z toho ubytování 140 Kč za osobu a noc.

Celkem tedy' za 40 osob x 4 dny = 46.400 KČ.

Celkovou částku 46.400 Kč poukažte laskavě do 29. 5. 2020 na účet ubytovatele
(Č. ú. u OberBank Tábor), jinak nemůžeme smlouvu považovat za platnou.

Objednatel souhlasí se stanovením ceny dohodou dle zákona 580/90 Sb. Objednatel se zavazuje,
že předloží při nástupu jmenný seznam ubytovaných osob s datem narození a bydlištěm,
u dospělých ičls/o OP, dále předloží prohlášení rodičů, které nesmí být starší 3 dnů, o tom,
že dítě nepřišlo do styku s infekční chorobou.
V případě, že objednavatel smlouvu zruší, zavazuje se, že uhradí storno poplatky ve výši
-vÍce jak 21 dnů od nástupu 15% celkové částky
-od 11 do 20 dnů od nástupu 30% celkové částky
-méně než 10 dnů od nástupu 50% celkové částky

Na důkaz platnosti této smlouvy podepsaly obě strany.

V Tišnově V Táboře 21.1.2020

PhDr. Barbora Holubová, ředitelka
.



Smlouva o ubytováni
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Dům děti a mládeže, Táboí Tržní nám. 346
se sídlem Tržní nám. 346, 390 01 Tábor IČO 60061847
zastoupené ředitelem Mgr. Josefem Musilem
a Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace,
se sídlem Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov IČO 494 59 881
zastoupené ředitelkou PhDr. Barborou Holubovou

uzavlrajl smlouvu o ubytování na letní základně Palcát
v Plané nad Lužnicí za účelem sportovního soustředění l.
Pobyt začíná dnem 15. 6. 2020 (večeří)
a konči dnem 19. 6. 2020 (snídani).

Částka za ubytování a stravováni (polopenze) studentů a pedagogického doprovodu činí
290 KČ za osobu a noc, z toho ubytování 140 KČ za osobu a noc.

Celkem ted'y za 40 osob x 4 ďňY = 46.400 KČ.

Celkovou částku 46.400 KČ poukažte laskavě do 29. 5. 2020 na účet ubytovatele
(Č. ú. u OberBank Tábor), jinak nemůžeme smlouvu považovat za platnou.
Objednatel souhlasí se stanovením ceny dohodou dle zákona 580/90 Sb. Objednatel se zavazuje,
že předloží při nástupu jmenný seznam ubytovaných osob s datem narozeni a bydlištěm,
u dospělých i číslo OP, dále předloží proh/ášen/ rodičů, které nesmí být starší 3 dnů, o tom,
že dítě nepřišlo do styku s infekční chorobou.
V případě, že objednavatel smlouvu zruší, zavazuje se, že uhradí storno poplatky ve výši
-vÍce jak 21 dnů od nástupu 15% celkové částky
-od 11 do 20 dnů od nástupu 30% celkové částky
-méně než 10 dnů od nástupu 50% celkové částky

Na důkaz platnosti této smlouvy podepsaly obě strany.

V Tišnově

PhDr. Barbora Holubová, ředitelka

V Táboře 21.1.2020

m Jp!"


