
 
 

Dodavatel:     Odběratel: 

CK Jiří Ryšavý      Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí  8  

Slatinice 307     Masarykovo nám. 8 

783 42 Slatinice     787 01 Šumperk 

IČO: 733 10 221     IČO: 495 897 92 

DIČ:CZ 77 04135373    zastoupené ředitelem školy Mgr. Milanem Macečkem 

 

se rozhodli uzavřít následující 

SMLOUVU O POSKYTNUTÝCH SLUŽBÁCH 

na zajištění  vzdělávacího a poznávacího zájezdu do Španělska, vycházející z objednávky číslo 1518. 

Na základě této smlouvy se dodavatel zavazuje odběrateli zajistit a realizovat následující služby 

vztažené k vzdělávacímu a poznávacímu zájezdu do Španělska: 

Místo zájezdu:  Španělsko (Albergue Barcelona, Hostel Burgos, Albergue León, Albergue Santiago  

de Compostela, Albergue Oviedo, Albergue Suances) 

 

Termín zájezdu: 25. 9. - 7. 10. 2017 

Ubytování : 9 nocí v mládežnických ubytovnách  

Doprava: luxusním klimatizovaným busem, TV, občerstvení 

Stravování : 9x polopenze 

 

Obě strany se vzájemně dohodly na následující organizaci zájezdu: 

Odběratel (škola) zajistí pedagogický dozor, který budou tvořit 3 zaměstnanci školy zajišťující dohled 

a dozor nad studenty, organizaci jejich činnosti během zájezdu, komunikaci s rodiči, administraci 

spojenou s účastí na zájezdu, dokumenty vztahující se k pojištění a evidenci studentů   

Dodavatel (cestovní kancelář) zajistí organizaci zájezdu, průvodcovské služby ve Španělsku a zajistí 

přítomnost lékařského doprovodu na zájezdu. 

Dodavatel (CK Minitrans) poskytuje veškerému pedagogickému dozoru, průvodci a lékařskému 

doprovodu ubytování, stravu (polopenze) a dopravu zdarma. 



 
Smluvní ujednání vztahující se k ceně zájezdu: 

 Odběratel (škola) garantuje, že každý účastník zájezdu složí částku 4000 Kč/os., která slouží 

k úhradě nákladů cestovní kanceláře spojených s organizací zájezdu, do dne ……………….. 

na účet CK, Jiří Ryšavý  1811274309/0800.  

 Počet platících účastníků ze strany odběratele:  32 osob 

 Každý účastník zájezdu uhradí individuálně náklady spojené s dopravou, ubytováním a 

stravováním v průběhu zájezdu. Úhradu zájezdu provedou účastníci pobytu na číslo účtu CK 

Jiří Ryšavý  1811274309/0800, variabilní symboly vydá CK účastníkům s dostatečným 

předstihem, účastníci zaplatí výše uvedené poplatky nejpozději do dne ………………………… .  

 Platby na místě zájezdu zajišťuje cestovní kancelář z účastnických poplatků.  

 CK garantuje pojištění proti úpadku ve smyslu zákona 159/1999 sb . 

Cena zájezdu nezahrnuje:  

 cestovní pojištění léčebných výloh v zahraničí, tyto si hradí každý účastník sám 

 vstupy do památek v místě pobytu 

Storno poplatky:  

 dle smluvních podmínek CK Jiří Ryšavý, 

 storno poplatky si hradí každý účastník sám 

Ostatní ujednání smlouvy: 

 Smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem vzniká okamžikem podpisu smlouvy. 

Odběratel zajistí zveřejnění smlouvy v Registru smluv. 

 Smlouvu lze měnit jen po dohodě obou smluvních stran, v písemné formě. Každá z obou 

stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy včetně všech jejich příloh a dodatků. 

 Dodavatel i odběratel potvrzují, že se se smlouvou seznámili a souhlasí s ní, což potvrzují 

svým podpisem. 

 

 

Za odběratele:         Za dodavatele: 

 

Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8                                                            CK Jiří Ryšavý 

ředitel školy Mgr. Milan Maceček      Slatinice 307 

           783 42 Slatinice 


