
Smlouva o zájezdu

Smluvní strany:

Ciao..., cestovní kancelář, sr.o.,

Zámek 1, Strakonice,

lČO 26061741, DlČ C226061741,

vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod C 11572, bankovní spojení: 181293841/0300,

zastoupena’: RNDr. Ladislav Havel, jednatel (dále jen „CK")

Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36

Kutnohorská 36, Praha 109 00

IČO 70926280

(dále jen „Škola"j,

uzavřely v souladu s ustanoveními § 2521 — 2549 zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 159/1999 Sb.

smlouvu o realizaci

pedagogické stáže Slovensko v rámci projektu Škola, místo, kde žijeme

Reg. číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.018_066/00014
89

l.

Předmět smlouvy

1.1. Touto smlouvou se CK zavazuje, že zajistí pro Školu realizaci projektu za podmínek sjednaných v této

smlouvě.

1.2. Škola se touto smlouvou zavazuje zaplatit za uvedené cestovní služby celkovou sjednanou cenu.

1.3. Zákazníkem ze smlouvy o zájezdu je Škola a každý pedagog, který se zájezdu účastní.

ll. Obsah zájezdu

2.1. Zájezdem se podle této smlouvy rozumí zajištění jednotlivých cestovních služeb podle povahy zájezdu,

tedy dopravy tam a zpět, transfer z nádraží Poprad do místa ubytování a zpět, ubytování hotel Tulipán

"Tatranská Lomnica, 4 noci, stravování, profesní návštěvu škol, místní transfery, servis pořadatele.

2.2. Program zájezdu je nabídkový a Škola je oprávněna ho po dohodě s CK upravit pro potřeby účastníků

zájezdu.

lll.

Účastníci zájezdu

3.1. Účastníky zájezdu jsou pedagogové. Škola nominuje pedagogy, kteří se zájezdu zúčastní.

3.2. Škola je povinna dodat konečný seznam účastníků obsahující jejich jméno, příjmení, nejpozději při

odjezdu na zájezd, pokud není sjednáno jinak.

 



 

IV.

Cena zájezdu a minimální počet účastníků

4.1. Cena realizace zájezdu platí při dosažení minimálního počtu platících účastníků zájezdu aje odvozena

z cen jednotlivých služeb, činí celkem 129.965,— Kč.

4.2. V ceně zájezdu jsou zahrnuty služby uvedené ve 2.1. Cena neobsahuje další fakultativní služby.

4.6. Pojištění účastníků není součástí ceny zájezdu.

V.

Platební podmínky

6.1. Cena zájezdu bude uhrazena fakturou, její doplatková která bude vystavena po ukončení zájezdu.

6.2. Daňový doklad bude obsahovat zúčtování zálohových faktur a DPH dle legislativy platné v době konání

akce.

Vl.

W

7.1. Pokud se některý účastník zájezdu odhlásí se zájezdu bez zavinění CK, je Škola povinna zaplatit za
každého odhlášeného účastníka následující stornopoplatky:

o 45 dní a více před odjezdem ................................ 500 Kč, pokud nebyl zájezd zrušen podle čl. 4.2.

. 44 dní až 3O dní....................................................... 20% z celkové ceny objednaných služeb

0 29 dní až 20 dní....................................................... 30% z celkové ceny objednaných služeb

. 19 dní až 11 dní....................................................... 50% z celkové ceny objednaných služeb

. 10 dní až S dny.......................................................80% z celkové ceny objednaných služeb

9 4 dny a méně ......................................................... 100% z celkové ceny objednaných služeb.

VH.

Reklamace

8.1. Vadné poskytnutý zájezd jsou oprávněni reklamovat Škola a účastníci zájezdu.

8.2. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služebje nižší, než bylo předem potvrzeno, vzniká
Škole právo na reklamaci. Škola musí uplatnit své právo tak, aby mohla být sjednána náprava bez
zbytečného odkladu, tedy na místě samém.

8.3. Nedojde-li k okamžitému vyřízení reklamace a nebyla-li sjednána náprava, sepíše průvodce CK
s reklamujícím reklamační protokol. Protokol podepíše reklamující a průvodce CK. Reklamující obdrží
jedno vyhotovení protokolu. Průvodcem potvrzený protokol je Škola povinna předložit při reklamaci.
Své nároky z reklamace musí Škola uplatnit u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od
skončení zájezdu.

Vlll.

Náhrada škody a nemajetkové újmy

9.1. Škola je za všech okolností povinna počínat si tak, aby předcházela vzniku škody nebo újmy své,
pedagogů, CK a jejích obchodních partnerů.

9.2. CK odpovídá pouze za škodu a újmu, která byla způsobena tím,že ona nebo její poskytovatelé porušili
své povinnosti. Ani tehdy však neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena Školou, účastníkem zájezdu,
třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídateínou
a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele. CK neodpovídá ani za škody
vzniklé v souvislosti s vízovými a jinými obdobnými řízeními před zastupitelskými úřady a jinými orgány
jednotlivých států, ani za škody vzniklé v důsledku zpoždění pozemní, letecké nebo vodní dopravy.
9.3. Povinnost CK hradit škodu a újmu je omezena v souladu s pravidly, která pro omezení výše náhrady zaškody v případě smrti, zranění a ztráty nebo poškození zavazadel stanoví Montrealská úmluva o sjednoceníněkterých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, Varšavská úmluva osjednocení některých pravidelo mezinárodní letecké dopravě, Athénská úmluva o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři, Bernskáúmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTlF) a Úmluva EHK OSN o přepravní smlouvě v mezinárodnísilniční přepravě cestujících a zavazadel. Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravěuplatňuje zákazník ihned přímo u dopravce.



 

lX.

Závěrečná ustanovení.

10.1. Smluvní strany se dohodly, že všechny sporné otázky, ke kterým by mohlo dojít v průběhu

vzájemných smluvních vztahů, budou řešeny především vzájemnou dohodou. K tomu si vzájemně

poskytnou všechny potřebné šnformace. V případě, že nedojede k dohodě smluvních Stran, bude případ

předložen věcně a místně příslušnému soudu ČR.

10.2. Tato smlouva se řídí právem České republiky.

10.3. Tato smlouva se sjednává ve dvou vyhotoveních, každá s platností originálu, z nichž každá ze

smluvních stran obdrží po jedné.

10.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostem dnem podpisu této smlouvy.
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Ve Strakonicích dne ...... I ............ . ......................... V Praze dne .....“ ................... _. .......................
)  

 




