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Tiintci uijvirají smlouvu o poskytovam ubytovacích a hostinských služeb, zajištění lyžařských skipasú a dopravu do 
areafu Hochficht v rozsahu a za podmínek dale uvedených.

ČI. 1 Předmět smlouvy

Dodavatel poskytne v Hotelu Jestřábi odběrateli následující ubytovací a hostinské služby:

ubytovaní s polopenzi - počínaje 2.2.2020 večeři a konče 8 2.2020 snídani

- ubytovaní na pokojích s vlastním sociálním zařízením (WC, sprcha) a televizorem

snídané a večeře formou bufetu (švédských stolů)

Nástup na ubytováni je v neděli po 15. hodině; ukončení pobytu je v soaotu před 10 hodinou.

Dodavatel zajisti Odběrateli pro všechny účastníky skipasy na pětidenní lyžováni v lyžařském areálu Hochficht - vc 
dnech pondělí 3.2. až patek 7 2.2020.

Předpokládány počet účastníků le: 10 x žák ^ 1 pedagogický dozor



ČI. 2 Cena

Celková cena la pobyt pro jednoho žáka činí 5.240,- Kč a zahrnuje tyto služby: ubytováni s polopenzí, pětidenní 
skipas v areálu Hochhcht.

Za každých 10 platících žáku ma vždy jeden pedagogicky dozor všechny uvedene služby zdarma. Za případného 
dalšího jednoho pedagoga uhradí Odběratel 500.- Kč s polopenzi na den cena skipasu.

Možnost zakoupeni svačinových baličku v ceně 45,- Kč/kus

Dodavatel garantuje po celou dobu pobytu bezplatné ubytováni a polopenzi pro jednoho řidiče autobusu, který 
bude zajišťovat Odběrateli dopravu.

Cena za služby sjednané touto smlouvou je splatna následovně:

ria základě faktury vystavené po ukončení pobytu.

Naklady za všechny poskytované služby (vč.skipasú) budou Odběrateli účtovaný jen za skutečny počet žáků 
n.ahl,išei)ych po příjezdu.

Pn dřívějším odjezdu žák.i budou Odběrateli ubytovaní s polopenzi účtovány následovně:

při odjezdu a nahlášeni na recepci hotelu do 10. hodiny daného dne bude účtováno pouze za služby 
využité do chvíle odjezdu

pn odjezdu a nahlášeni recepci hotelu po 10. hodině daného dne bude účtováni za služby využité do 
chvíle odjezdu -*• jeden den navíc.

Při dřívějším odjezdu žáka bude Odběrateli účtována vždy plná cena za skipas

ČI. 3 Závěrečné ustanoveni

Pokud v daném terminu bude lyžařsky areál Hochficht mimo provoz, je Odběratel oprávněn od teto smlouvy 
odstoupit do 3 dnů před nástupem, nebo po dohodě změnU termín.

Při nedodržovaní ubytovacího řadu, který je k nahlédnut) na recepci hotelu, jakož to i podmínek níže uvedených, 
má právo požadovat dodavatel přerušeni kut2w. či finančni náhradu za připadne způsobené škody.
Po celou dobu pobytu zodpovídá za žáky pedagogický dozor 
Ubytovací a stravovací prostory hotelu jsou nekuřácké.
Ma pokojích je přísné zakázáno, bez předchozí domluvy, jakkoliv manipulovat se zařízením hotelu.
V čelem areálu jc zákaz používat reproduktory, či jinak šířit hlasitou hudbu.
Ma pokojích je zakázáno, bez předchozí domluvy, použiváni elektronických zařízeni typu - (rychlovarně konvice, el. 
Ploťynky. přimotopy, ohřívače a vysoušeče obuvi apod.)
Případné škody tím způsobeni budou požadovaný po Odběrateli

Smlouva má dvě strany a je vyhotovena ve dvou provedeních. Smluvní strany souhlasí s obsahem smlouvy a na 
důkaz toho připojuji své podpisy.

v p-«c
Hole .

•IV)

Za Odběrat
áteie [, Za .jiodatra ’fc.' . ir.Vbi


