
Hotely Srní, a.s.

lČO:28666712

Celetná 590, 110 00 Praha 1

Provozovna: Hotel Srní, Srní 114, 341 92

zastoupená

Milanem Krajovanem, ředitelem hotelu

/ dále jako „dodavatel“ /

a

ZÁKLADNÍŠKOLA, PRAHA 13, MLÁDÍ 135

se sídlem:

Mládí 135, 155 00 Praha s, Stodůlky

tel. 235515464, e-mall: “o(mg:

lČO 70101078, DIČ CZ70101078,

zastoupená

 

PhDr. Jaroslavem Vodičkou, ředitelem školy

/ dále jako „objednatel“ /

uzavírají spolu tuto

SMLOUVU o POBYTU s PLAVECKÝM VÝCVlKEM

1. Dodavatel zajistí ubytování, stravování a plavecký výcvik v Hotelu Srní, Srní 114, 341 92 v

termínu od 29. 5. do 02. 06. 2017.

Náklady na ubytování, stravování a plavecký výcvik budou účtovány podle skutečného počtu

žáků a pedagogického doprovodu, nahlášeného po příjezdu Balíček služeb pro dítě/dospělé

obsahuje: 4x ubytování v 3/ůžkove'm pokoji, 4x snídaně, 4x přesnídávka, 5x oběd, 4x svačina,

4x večeře, 5x celodenní pitný režim, 20x 40minutová vyučovací hodina plavání pro děti,

parkovné, DPH. Balíček dítě 3 800 Kč splaveckým výcvikem, Balíček dítě 3 100 Kč bez

plaveckého výcviku (maximálně 6 dětí), pedagogický doprovod zdarma (maximálně 6 osob).

V případě, že přijede méně než 60 dětí, bude cena přepočtena dle ceníku PLAVECKÝ VÝCVIK A

ŠKOLA v PŘÍRODĚ pro školní rok 2016-201 7.



2. Pobyt školy v objektu:

 

 

 

    

den hodina strava začíná/končí

nástup 29. 05. 2017 12.00 obědem

ukončení 02. 06. 2017 12,00 obědem
 

3. Plavecký výcvik v rozsahu 20 hodin je zajištěn proškolenými pracovníky Plavecké školy

Hotely Srní—vedoucí plavčík-

Připravené žáky předá doprovázející učitel v prostoru bazénu (prostor bazénu je vodní

nádrž+plus její ochoz) učiteli plavání. Zároveň informujeme o počtech, případných

zdravotních a psychických problémech žáků a zjištěných závadách v dosud užívaných

prostorách plaveckého bazénu. Od okamžiku předání žáků přebírá zodpovědnost nad výuku

absolvujícími žáky učitel plavání. Doprovázející učitel je přítomen v prostoru bazénu po celou

dobu výuky a případně doprovází žáky mimo prostor bazénu (šatny, sociální zařízení atd).

4. Dodavatel prohlašuje, že uvedený objekt splňuje hygienické podminky ubytovacího a

stravovacího zařízení a podmínky pro zabezpečení výchovy a výuky v souladu s vyhláškou č.

106/2001Sb, dále splňuje nároky bezpečnosti práce a protipoiémi‘ochrany. Dodavatel dále

prohlašuje, Že používaná voda je z vodovodu pro veřejnou potřebu. Pokud je voda získávána

zjiného zdroje, dodavatel jako přílohu této smlouvy doloží protokol o kráceněm rozboru

jakosti pitné vody dle ustanovení §8 zákona č. 258/20005b. o ochraně veřejného zdraví a

stanovisko hygienického orgánu, že voda je pitná (nejméně jeden měsíc před konáním akce).

Pobyt školy v přírodě nebude narušen ubytovacími nebo restauračními službami pro cizí

osoby. Pro ubytování zdravotníka bude zdarma vyčleněn zvláštní pokoj, který bude zároveň

ošetřovnou a další pokoj jako izolace pro nemocné.

5. Nejbližší lékařskou péči poskytuje:
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6. Stravování účastníků školy v přírodě zajistí dodavatel v souladu se zvláštními nároky na

výživu dětí a po dohodě s vedením školy — zástupcem objednatele, se kterým předem sestaví

jídelníček.

8. Úhrada pobytu bude provedena bankovním převodem ve dvou splátkách. Záloha 150 000

Kč splatná do 20. 11. 2016 a doplatek po ukončení pobytu po doručení faktury objednavateli.

9. Hmotná odpovědnost za případné poškození a zničení vnitřního vybavení se řídí podle §

422 občanského zákoníku. Případné vzniklé škody nebudou kalkulovány do faktury, ale

budou uhrazeny zvlášť v hotovosti po dohodě mezi dodavatelem a objednatelem.

10. Smlouva zaniká

. vzájemnou dohodou smluvních stran

6 jednostranným odstoupením od smlouvy jednou ze stran, pokud druhé smluvní straně

prokáže, že ta porušila povinnosti vyplývající jí ztéto smlouvy s 20 denní výpovědní

lhůtou



V případě odstoupení od smlouvy z jiných důvodů v době kratší než 45 dnů má druhá strana

nárok na smluvní penále ve výši 40% z celkové ceny. V případě epidemie nebo karantény

potvrzené okresním hygienikem se penále neúčtuje.

11. Smluvm’ strany se navzájem zavazují informovat se o případných změnách týkajících se

termínu pobytu, zhoršení kvality ubytování, případně nemožnosti plnění jedné ze stran a to

písemnou formou.

Odběratel zajistí informování dodavatele před příjezdem o počtu dětí a dospělých a

potřebách jejich stravování, jakožto i o individuálních požadavcích na ubytování.

V případě sporů budou tyto řešeny prvně smírnou cestou.

12. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, z nichž každý obdrží po jednou vyhotovení. Změnit nebo doplnit tuto

smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku, který musí být podepsán

oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se

vyhotovují ve stejném počtu jako tato smlouva.

13. Tato smlouva je platná ode dne podpisu obou smluvních stran.

14. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly, a že byla

uzavřena po vzájemném projednání.

      
dodavatel objednatel

V Praze dne 19. 09. 2016 V Praze dne NÍ 7 (ŽO/Á

 


