
Smlouva o ubytování a stravováníl

l. Smluvní strany

1. Poskytovatel: Sportovní zařízení mčsta Jičín

Revoluční 863

Jičín

506 01
IČO: 70974349

DIČ: CZ70974349

Zastoupený: Be Davideni Streubeleín

(dále .jen poskytovatel)

2. Ob,jednavate1: Dům dětí a mládeže Praha 9

Měšická 720

Praha 9 Prosek

19000
IČO: 67365779

DIČ: CZ67365779

Zastoupený: Mgr. \'1adiniírou Dvořákovou

(dále .jen objednavatel,)

II. Předmět smlouvy
:'

Poskytov'atel ,se' " touto smlouvou zavazuje, že poskytne přechodné ubytování
ot!jednavate]i v olj!iei1u rekreačního zařízeni CHATA HOMOLE, Ostružno 57, Jičín, 506 01, a

. .to v době :

od 6, 8. 2022 do 13. 8. 2022 v rw.inezí 33 - 38 osob na jeden turnus pobytové tábora

a
od 13. 8. 2022 do 20. 8. 2022 v rozmezí 33 - 38 osob na druhý turnus pobytového tábora



III. Rozsah a doba plněni

1. Účastníky ubyt()vánj se rozun]i děti a pedagogický dozor - skupina o počtu až 38 osob.

2. Poskytovatd poskytne objednavateli k ubytování i stravu Sx denně.

První ob,jednaná strava na každý turnus je večeře v sobotu 6. 8. 2022 a 13. 8. 2022.

Poslední objednaná strava na každý turnus .je snídanč v sobotu 13. 8. 2022 a 20. 8. 2022

Celkově se tedy .jedná o stravování po dobu 7 dní.

3. Poskytovatel l|lnožri'i objednavateli využívat všechny pokoje a místnosti ve zděné

budově, ncbucle tedy volné pokoje poskyiovat .jiným subjektům či osobám.

Poskytovatel takě zpřístupni sportoviště, aby je ohiedna\'ate| mohl využívat.

IV. Cena

l, Deňni sazba za ubytováni a stravné na l dítě činí." 4/0 Kč/dítě/den.

2. ji, celková cena na ] dítě za dobu pobytu: 28/ O Kč/dí/e:/lý(/en.

3. Denni sazba za Libyto\'á]]í a stramé na 1 dospěléhQ činí: ,/(ý0 Kč/d()3'pě/ý/den.

4. Tj. celková cena na l dítě za dobu pobytu.' 3280 Kčhiosl)ělý/týden.

5. Na každých 10 dětí niá jeden dospělý - pedagog ubytování a stravu zdarma.

V. Platební podmínky

l. Objednavatel .je povinen zaplatit výše uvedenou cenu ve dvou splátkách převodeni na

batikovní účet poskytQvate]e. Tento převod bude proveden na základě vystavené faktury

ze strany pQskytovatele.

Splátka do 30. 6. 2022 ve výši 1(X) (.)00 KČ.
Splátka do 16. 9. 2022 doplatek k záloze ve výši skutečně

zúčastněných osob
2. Na vystavené faktuře bude rozepsána cena za ubytování a stravu za všechny ubytované

a za každý tumus gobytového tábora. Výsledná částka k zaplacení bude součtem cen za

oba turnusy.



VI .Další ujednání

l. Poskytovatel proh]ašllje, Že objekt splňuje zvýšené hygienické podmínky ubytovacího a

stravovacího zařízeni pro dětskou rekreaci, A že taktéž ubytovací a stravovací zařízení

pro dětskou rekreaci sp1ňu,je zvýšené hygienické nároky související s pandeniií COVID-

19 a to po celou dobu pobytu objednavatele.

2. Poskytovatel se zavazllje v počátku akce předat všechny prostory v provozuschopném

stavu.

3. Objednatel se zavazu.jc uhradit škody vzniklé prokazatelně při pobytu.

4. Poskytovatel zajisti v prostorách uniýváren, toalet a .jídelny po celou dobu pobytu

objednavatele dostatek dezinfekce a antibakteriálních mýdel.

5. Poskytovatel se zavazu.je zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které získal v

souvislosti s plněním slnloLlvy a které podléhají ochraně osobních údqjů. Poskytovatel je

vázán povinností mlčenlivosti po dobu trvání smlouvy, a také po jejím skončení.

Poskytovatel prohlašuje, že zavedl potřebná technická a organizačních opatření pro ochranu

údajů poskytnutých objednatelem a že zpracování osobních údajů je tak prováděno v

souladu s evropským nařízením GDPR

VII. ZávěreČné u jednání

]. Účastníci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními

podpisy

2. Snilouvu lze níěnil pouze písemnými dodatky, potvrzcnýini oběnm stranami.

3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou kopiích, z nichž každá strana dostane jedno

vyhotovení.
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