
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ,,UBYTOVÁNÍ A STRAVY LYŽAŘSKÉHO KURZU 2017"
Uzavřená podle §1724 a násl. Zákona Č.89/2012 Sb.., Občanský zákoník, v platném

znění ,,občanský zákoník") takto:

Firma:
PROMETHEUS RESORT
Rooseveltova 584
60200 Brno

IČO: 29221234
DIČ: CZ29221234

dále jen ,,poskytovatel"

a

Objednatel:
se sídlem: Střední škola Brno, Charbulova
příspěvková organizace
Charbulova 1072/106
61800 Brno

lČO:60552255
dále jen ,,objednatel"

uzavírají tuto smlouvu:

l.
Účelem této smlouvy je zajištění ubytování a stravy Lyžařského výcvikového kurzu 2017
v termínu od 5.2.-10.2.2017pro 26 (dvacet šest) dětí a 3 (tři) osoby doprovodu.
Poskytovatel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k řádnému zajištěni předmětu
plnění dle této smlouvy

ll.
Vymezeni předmětu smlouvy:

Předmětem smlouvy je pobytový balíček, jehož součástí jsou nás|edující služby:

- ubytováni s plnou penzí a pitným režimem na 6 dní, 5 noci v zařízeni Horský hotel
Prometheus, Velká Morava 79 561 69 Dolní Morava

Termín konáni baličku: 5.2.-10.2.2017 odjezd po 13,hod.

Ill.
SpoluúčastnIci pobytu, zastoupení

Objednatel pobytu se zavazuje splnit veškerá ustanoveni této smlouvy za spoluúčastníky
pobytu, které ve všech smluvních záležitostech plně zastupuje:



lV.
Cena pobytu

Počet spoluúčastníků, dále jen ,,žáků": 26
Cena pobytového balíčku pro jednoho žáka: 2450,-KČ
Celková cena pobytu pro 26 žáků:63700,-Kč

Počet osob pedagogického doprovodu: 3 (z toho 1 zdarma)
Cena pobytového balíčku pro pedagogický doprovod: 2700,-KČ
Celková cena pobytu pro pedagogický doprovod: 5400,-KČ

Celková cena pobytového baličku pro všechny účastníky: 69100,-KČ

Základ daně 60089,36 KČ
DPH 9010,64 Kč

Pobyt bude uhrazen následujicim způsobem

- objednatel uhradí zálohu ve výši 50 % celkové cen'y pobVtu dle zálohových
faktur na účet firmy PROMETHEUS RESORT,s.r.o do 3.11.2016
- zbývající část ceny pobytu zaplatí objednatel na účet firmy PROMETHEUS
RESORT s r.o. po skončeni pobytu dle splatnosti vystavené faktury.

V.
Reklamace

Poskytovatel je povinný poskytnout objednateli služby, které jsou součásti pobytu, řádné a
včas, v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právním předpisy.
jestliže se v průběhu pobytu vyskytnou vady poskytovaných služeb. je objednatel povinen
tyto vady reklamovat neodkladně na místě a má právo požadovat jejich odstraněni. Firma
Skiareál Klínovec s r.o. je povinna reklamované vady podle svých možnosti na místě řešit
Na zpětné reklamace nebude brán zřetel,

VI.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel i poskytovatel mohou před zahájením pobytu od cestovní smlouvy odstoupit,
poskytovatel jen z důvodu porušeni povinností objednatelem.

Pokud objednatel odstoupí od smlouvy aniž by důvodem bylo porušeni povinností
poskytovatele stanovené touto smlouvou nebo občanským zákoníkem nebo pokud odstoupí
od smlouvy poskytovatel před zahájením pobytu z důvodu porušeni povinnosti objednatele,
je objednatel povinen zaplatit poskytovateli následujíci odstupné:

více než 60 dnů. .... 10 % ceny zálohy
60 - 30 dnů... ... .....25 % ceny zálohy
29 - 14 dnů. . .. . . .50 % ceny zálohy
14 dnů a méně. ....100% ceny zálohy



P L

V případě nemožnosti zajištění konáni LVK z důvodu vyšší moci bude objednateli vrácena
celá záloha.
VII.
Tato smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží
jedno.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni, kdy byla současně podepsána oběmi smluvními
stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že je v souladu s jejich
vůlí a s obsahem této smlouvy souhlasí.


