
Smlouva o zajištění a realizaci lyžařského kurzu v Alpách číslo 220102
I. Smluvní strany

Cestovní kancelář LOUDATOUR s.r.o., Mikulášské náin. 10, Plzeň,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka
tel. 377 226 068, niobil: 603 879 725, e-mail: ; www.loudatollr.cz
IČ: 959, DIČ:
č. účtu , KomerČní banka Plzeň
zastoupená jednatelem společnosti Jiřím Loudou (dále jen ck Loudatour)

a
Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace
Snietanova 168, Moravský Kruinlov
(dále jen objednatel) zastoupený: Mgr. Dagmar Holou (ředitelka školy)
uzavírají tuto sinlouvu. Spojení domů tel ' mobil: 607 004 482

práce tel ' e-mail

II. Předmět smlouvy
PředrnČten) smlouvy je realizace dále uvedeného lyžařského kurzu cestovní kanceláři Loudatour S.l',O,
dle následujících individuálních požadavků objednatele.

III. Specifikace předmětu smlouvy
CK Loudatour se zavazuje realizovat pro objednatele lyžařský pobyt dle následlljících ujednání:
Popis a charakter akce: Pobyt v Alpách se zamČřeníni na výuku lyŽování
Název lyžařského střediska, kde bude lyžování probíhat: Reschenpass (4 dny)
Název místa, kde bude zajištěno ubytování: Pfunds, hotel Schône Aussicht
Termín akce: 13. 12. - 17. 12. 2021
Přistavení dopravního prostředku - datum: " 13. 12. 2021 - Čas a místo dle dohody
Typ dopravního prostředku: autokar zahraniční výroby

IV. Podmínky smlouvy
CK Loudatour se zavazuje: - poskytnout objednateli v plném rozsahu dohodnllté služby dle této smlouvy.
Objednatel se zavazuje: - dodižet veškeré podmínky dle této smlouvy, včetně úhrad za případné

vzniklé škody
V. Cena, slevy a platební podmínky
KoneČná cena: - studenti do 18 let včetně

Předpokládaná cena k úhradě: x 21 =

Konečná cena a (lo/)/(ltek (splatný neh'oz(/ěii 21 (lnl"/)ře(/e dneni o(ljez(/ll) bude pak yyčís/en dle sklltečného
poČtu osob a věk. sloŽeni účastníků (j'iz lýšě ll)'e(/ené ceny) na Základě ulsl(lného seznaniu.

Podmínkou ceny do 18 let vČetně je inin. 20 žáků do 18 let včetně a předložení
seznainu na hlavičkovéin papíře Školy s razítkein Školy!

Objednatel se tímto dále zavazuje uhradit na č.ú.: VS=220102



Zálohu ve výši do 15. 10. 2021
fakturou, složenkou nebo v hotovosti (nehodící se škrtněte).
Předpokládaný doplatek ve výši dle skutečnosti KČ uhradit do 23. 11. 2021
fakturou, složenkou nebo v hotovosti (nehodkí se škrtněte). Nejpozději 21 dnů přede dnem odjezdu!

Cena obsahuje: Kompletní dopravu z ČR do nústa ubytováni a zpět, 4x nocleh, 4x polopenzi, 4-denní skipas
platný v areálu Reschenpass, pojištční pandemic (viz odstavec pojištění), lůžkoviny, veškeré poplatky
(energie), podrobné informace, zástupce CK.
Cena neobsahu je: zbývající stravu a další neuvedené služby.
Pokud nebudou platby p llyedených termínech realizovány není CKpovinna pobyt realizovat!!!

VI. Storllopodmíllky a mimořádné okolnosti (covid )

Pokud objednatel zruší zájezd z inimořádných a prokazatelných důvodů (uzavření hr,anic, zákaz cestování apod), . .
vrátí CK do 14 dnů objednateli 100% uhrazené částky.

Při zruŠení zájezdu jednotlivýini účastníky z důvodů hospitalizace, kai"antény a vážné neinoci (včetně covidu), vrátí ' '
CK po předložení lékařského potvrzení (do 21 dnů od zrušení účasti) účastníkovi 80% ze skutečně uhrazené částky .
za lyžařský kurz.

VII. Zrušení pobYtu ze strany' cestovní kanceláře
Cestovní kancelář niůže pobyt zrušit jen z niirnořádných a nepředvídatelných důvodů - vyšší moci (např. akutní
lavinové nebezpečí na trase, požár penzionu, válečný stav apod.) V tonito případě tuto skutečnost objednateli
neprodleně písemně oznátní a do 14 dnů vrátí uhrazenou částku objednateli v plné výši.

viii. pojištění pandemic:

pojištění na lyžování i snowboar(ling platné na vyznačených sjezdových tratí.

Platí i pro onemocnění covid 19 v zemích bez ohledu na rizikové označení zeníě na
,,Cestovatelském semaforu" MZV ČR

Toto pojištění platí i v případě onemocnění klasiňkovaného jako epideinie/pandemie a pokud ,
k onemocnění do lo v zeini, která je ozna ena jako riziková.
V ceně zájezdu je za každého úČastníka uzavřeno po jištění, které se vztahuje na:

l) pojištění léčebných výloh v zahraničí (tj. náklady vzniklé v důsledku smrti, úrazu nebo akutního onemocnění
j'ojištčného) - náklady se rozuiní ainbulantM lCkařskC ošetření VC. předepsaných léků, hospitalizace v neniocnici,
přeprava pojištěného do nejbližšího zdravotnického zařÍzenj a zpět do ubýt. 'zařízeM, náklady na přepravu
pojištčncho do vlasti (i v případč nařízené karantény), náklady na přepravu tčlesných'ostatků, náklady na koupi
nebo opravu dioptrických brýlí a ostatních ortopedických a protetických pomůcek, ambulantní ošetření chrupll.
2) asistenční služby - 24 hodin denně dostupný servis při pojistné události v.zahraničí
3) pojištční odpovčdnosti za Škodu (viz všeobecné pojistné podmínky UNION- POISŤOVŇA a.s.)

pojistné Částlq' - max. výše plnění
l. pojištění léčebných výloh v zahraničí
a) ošetření, hospitalizace, převoz do vlasti
b) převoz tělesných pozůstatků
c) ubytování a stravování v rozsahu polopenze pojištěného v zahraničí v případě,
že z lékařského hlediska není nutná hospitalizace, ale zároveň není možná přeprava
pojištěného do vlasti. Platí i v případě nařízené karantény pojištěného a pojistitel si
vyhrazuje právo předeni rozhodnout o vhodném ubytovacím zařízení.

bez liinitu

noc



d) nákup nebo oprava dioptrických, ortopedických a protetických pomůcek
d) ošetření jednoho zubu 5000,- KČ, celkem za všechny zuby
e) náklady na cestu a ubytování jedľlé blízké osoby v případě hospitalizace
pojištčného v zahraničí trvající déle než 10 dnů nepřetržitě

f) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace
pojištěného dítěte ve věku do 15 let v zahraničí, pokud hospitalizace trvá
i po termítiu předpokládaném ukončení pobytu v zahraničí

max 14 nocí
5.000,-KČ

max. 15.000,- KČ

cestovní náklady 25,000,- KČ
náklady na ubyt.1000,- Kč/noc

max, 10000,- KČ

cestovní náklady 25.000,- KČ
náklady na ubyt.1.000, Kč/noc

max. 10 000,- KČ
2. asistenční služba bez limitu

3. pojištění odpovědnosti za Škodu
a) újma na zdraví a při usmľ'cel]í
b) majetková újma na včci nebo na zvířeti
c) jiná majetková újma
C) náklady na advokáta
d) náklady za kauce

2.500.000,- Kč
1.000.000,- Kč

500.000,- Kč
50.000,- Kč
75.000,- Kč

V případě pojistné události je partneľ"em pojišt'ovny přímo pojištěný účastník! VŽdy se spojte telefonicky s
asistenční službou (tel, ++420 2 9633 9644), která funguje nepřetržitě 24 hodin denně. Při lnilnořá(hlé nutné
platbě v hotovosti si nezapomeňte nechat vystavit přís]uŠ]ľé doklady o zaplacení, včetně lékařské zprávy. Pro
tento případ mějte u sebe hotovost (doporllčlljelne min. cca na úhradu případných nutných
nákladů (po návratu pak VaŠe l)otvrze[lé náklady vyúČtujete s pojišt'ovnou). Kartičku s kontakty na
pojišt'ovnu obdržíte v bušu!
pojištěníje uzavřeno 11(1 z(ík/(Ĺdě1)/(Ĺtllésľ}l/olľl'y llzayřenémezi CKLou(/(ltour a POJ'/Št'OVllOll UNIONa. S.

Evropské cestovní poj ištění (má každý občan ČR):
Je nutno s sebou vzít i vlastní kartičku ,,Evropský průkaz zdravotního pojištění". Dle našich zkušeností je ošetření
na tuto kartičku většinou adininistrativně jednodušší než na kartičku našeho uzavřeného komerčního pojištění. (v
nemocnicích není požadovaná úhrada na místě). Koinerční pojištění ale pokrývá navíc transfery do ICčebných
zařízení včetně vrtulníků, převozy do ČR a ošetření u soukroíných lékařů, kde si platby hradíte na místě v hotovosti
(doklady nutné!!) a 11ä základě dokladů za příslušné lékařské úkony si pak následně po návratu domů pojistnou
událost s pojišt'ovľlou unton vyřídíte (pojišťovna vám vynaložené prostředky dle zaslaných dokladů uhradí).

CK LOUDATOUR se sídlem v Plzni JE ŘÁDNĚ POJIŠTĚNA PROTI ÚPADKU
DLE ZÁKONA 159/99Sb. u pojišt'ovny UNION a. s.

IX. OdpovČdnost za případné Škody' a za nezletilé účastníky
Odpovědnost za skupiľlu a především nezletilé účastníky nese plně objednatel a pedagogický doprovod
objednatele. Veškeré způsobené Škody na vybavení penzionu, či dalšího majetku je objednatel povinen neprodleně
na místě uhradit v plné výši v EUR. Je nutné sepsat protokol o pojistné události (co se stalo, komu byla způsobena
Škoda + kontakt na poškozeného, vyčískní škody, příp. fotodokutnentace, doklad o uhrazení škody v hotovosti, ...)
K finančníniu vyrovnání dochází niezi pojištěncem a pojišt'ovnou. pojištění odpovědnosti za škodu je zahrnuto
v ceně zájezdu.

X. Reklamace služeb cestovní kanceláře a další povinnosti CK a objednatele
Cestovní kancelář je povinna zajistit v uvedeném rozsahu a terrnínu dohodnuté služby.
Objednatel je oprávněn - vyžadovat služby stanovené pro akci

- reklamovat případné vady poskytnutých služeb, včetnč požadování odstranění vady,

l
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doplnění služeb.
Objednatel je povinen uplatnit veškeré reklamace neprodleně na místě vzniku vady u zástupce CK, případně
písemně do třech iněsíců po návratu z akce.
Zástupce CK je povineľ1 v případě niožnosti zajistit okanižitou nápravu, event. sepíše s objednatelem protokol,
který zašle majiteli CK a ten případně rozhodne o poskytnutí přiměřené slevy.
Objednatel (resp. vŠichni účastníci) jsou ni. j. dále povinni:
- zaplatit CK LOUDATOUR ve stanovených teľlnínech stanovenou cenu.
- poskytnout CK LOUDATOUR nezbytnou součinnost, která je třeba k zajištění služeb a počínat si tak, aby
maximálně přispěli ke zdárnému průběhu akce
- dostavit se včas a s platnými cestovními doklady na stanovené místo odjezdu
- postupovat podle předaných písemných pokynů pro účastníky akce
- dodat nejpozději 2 týdny před odjezdem seznaín účastníků (maileni) v souboru excel v následujícíni členčníin
(číslo u R.Č. za lomítkem není nutné), tj. 3 sloupce v souboru excel:

jméno (forniát: Příjmení JniCno Tituly) rodné číslo (forinát: rrlnlndd/xxxx) adresa (formát: Ulice, PSČ město)
Louda Evžen Ing. Americká 13, Plzeň
(Případné ziněny nutno nahlásit ihned - ľlejpozději však 24 hod před odjezdem - při nedodtžení této podmínky

není CK povinna uzavřít pojištění léčeb. výloh a účastník se inusí pojistit sám, na vlastní náklady).
- s sebou mít seznain žáků s razhkeni školy

XI. Doprava
Doprava bude zajištěna z Vámi ul'čellého niÍsta v ČR (Moravský Kl'unllov) do místa ubytování a zpět (denní
přesun) + denní odvoz do lyžařského areálu a zpčt - ráno l x z místa ubytování do areálu, večer po lyžování l x z
areálu do místa ubytování. Sami si dohodněte s řidičem a delegátetn CK tnožnost a čas otevření bušu přes poledne.

XII. Ubytování a stravování
Ubytoi'án/ (i str(ly(l jsou zajištěny p rakouskéín hotelu Schône Aussicht,
viz Pro studenty je ubytování zajištěno ve vícelůžkových pokojích
s příslušenstvhn, pro doprovod pak 2L pokoj s příslušenstvíln.

Pozor!! Vlastní přezůvky s sebou!!! Hudební nástroj vítán.
Strava:
polopenze - 4x začíná první den večeří a končí poslední den lyŽováni snídaní.
Snídaně -forniou s(lnľoobslužného bllfe/ll (s/ravu nelze vynášet minio pros/oryj/de/n)!)
Oběd- není v ceně - (loporllčuienle n(n'š/í)'i/ některé z mnoha občers/vov(lcích zařízenipřímo v /yž(lřských areálech
Večeře - teplá večeře, 3 chody + zeleninový bl!fe/ (p hotelové res/allraci).

XIII. Náhrada za nevyužití doby platnosti skipasu v důsledku zranění, či jiných
okolností
V případě nevyužiti celé doby platnosti skipasu v důsledku zranění účastníka, či uzavření areálu (z důvodu
Špatného počasí, či technických závad a překážek), se případná náhrada řeší dle zvyklostí jednotlivých lyžařských
středisek. Právním partnel'en1 účastníka je příslušná vlekařská společnost, která dle vlastních všeobecných
podinínek poskytuje, či neposkytuje Částečné náhrady. V některých případech se u některých společností jedná o
částečné finanční vyrovnání nebo (většinou) poskytují pouze nepeněžní plnění ve fornič poukazu na určitý počet
lyžařských dní s platností větŠinou l rok. Cestovní kancelář do tohoto vztahu nemůže zasahovat a případné
poukazy neproplácí.



Úrazy a /e/ich pře(lcházení

Na Školních akcích (/och(kí k poniěrně )'e/kémll poČtu (/robně/'Š/ch, ale i wiŽně/š/ch úrazů, jejichž počet stále
stoup(í.
LyŽování (l snowbo(lr(/ingjeMcky ipsychick)' náročnou činnosti; PJ'Ž(l(llůl"Cl' odpoyl'(l(ljl'cl"přl7)j'(lyu, (/ost(ltečný
odpočinek, přiľněřenoll Žij'o/ospráyu (l i ,jasnou h/(lyll". Po(/ceňov(ljlíjn těchto jáktorl°l riziko úrazu prudce
stoul)(l: Stále stollp(ljl"cl"tl(írli.s't lyŽařů vAlpách způsobil, Že všechnj' alpské tr(ltěa sjezdovky jsou pod stále
bedlivě/š/ kontrolou speciáhi/ch policejních sloŽek. VeŠkeré střety, úrazy apod. se pečlivě yyšetřu/l' a j'iňícijsou
dle ni/stních zákoni"t velmi přísně stíháni.

Rádi bychom lento nepříznivý trend zas/avi/i, provedlijsme tedy (ln(l/ýzll a dospěli k nás/edlgícínl doporučenínl:

- zvážil, zda nepřiplatitjednu noc (možno i bez večeře) a ]'yhnoll/ se lyžováni" po noci v bušu
- při )'ícedennínľ lyžování volitjeden volný půlden nebo cca 3. den lyžování o několik hodin zkráti/

- dodržovat večerku ve 22 hod, nepli alkohol v nepřilněřenénl množs/v/ a v případě ,,prod/ollžené" večerky
posunoul dol)o/e(/n/ odjezd na lyže

- při špa/néni počasí odjci dříve ze sjezdovek (l nelyžovat za velmi špatného počasí s malou viditelností
- při vynllcené přes/ávce kombinace sjinou činností- bazén, náj'š/ě]'(l nějakého objekiu (město, ukázko]'á

výrobna, nnlzellm, panlá/k)' apod.)

XIV. Závčrečná ustanovení
l) Tato smlouva se uzavírá jednorázově na výše uvedenou akci a vstupuje v platnost dnem jejího oboustranného
potvrzení.
2) Smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze píseninými dodatky, na nichž se obě strany dohodnou.
3) Právní vztahy, vyplývajÍcÍ z této sinlouvy se řídí ustanovenílni Obchodního zákoníku.
4) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, každá snduvní strana obdrží jedno vyhotovení.
S) Smluvní strany souhlasí s uzavřeníní smlouvy za výše uvedený

.V Plzni 01.10. 2021 V

0

za CK Loudatour s.r.o. (za objedľlatele)

Gymnázium
Moravský Krumlov,

přísp&ková orgarlizace
IČO: 494 38 875
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