
Sm|ouva 3 dodavateIem

0dběrateI: Zák|adní ško|a i:“ Mateř5ká škola Mende|ova, Karviná, pří5pěvk0vá

organizace

Adresa: Einsteinova 2871/8, 733 01 Karviná Hranice

|čo: 623313388

Zastoupena: Mgr. Bohumi|em Zmeríkem

Kontaktníosoba:

ml.: mai|:

Dodavateh SUN Outdoor, spoIek

Síd|o: kpt. Ná|epky ee2/13, 779 00 O|omouc

Kuntaktní adresa: Bí|á l49, 73915 Staré Hamrv

|čo 26575868

Bankovní spojení:

Zastou an :

uzavírajť spqu (uto

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ šKoLv V PŘÍRODĚ

1. Předmět sm|ouvy

Dodavate| zajistí ubytování, stravování program pro šk0Iu v přírodě v objektu hote|u

Bauer, depandance Javořina, v termínu 8:12.S.2017.

2. Cenová ka|ku|ace:

ka|kuIace Dělí Cena za 05cbu Dospě|ých Cena za osobu Ce\kem

Cenová včk dčtí z toho /dospělou/macenv'ch

Ubytování,
38 4

stravování,
8 |et

2 285,- 1 535r m 365.-

\ program ;; 1



3. Pobyt škon m objektu:

Nástup / ukončení
Den

Hodina
5trava začíná (končí) jíd|em

Nástup 8.5.2017 10,00— 11,00 oběd

Ukončení 12.5.2017 13,00 oběd (vydatná po|évka < pečivem)

4.
Doprava

Dopravu do g mí<ra ŠVP zajišt'uje dodavatek

Datum dopravy 0djezd Předpokiádaný příjezd narnísto

Odjezd na ŠVP

Odjezd Z€ ŠVP

PřPqné míšto

přistavení:

Cena dopravy: /

5. Cena zahrnuje

Ceny v bodě 2 zahrnují: ubytovánís p|nou penzía pitným režimem, práci instruktorů, materia|

na program, program 5 dní (2,5 hndV /den, režim odpo|edne), úrazové pojištění, pojištění

Storna.odpovědn0sti

6. Prohlášení poskytovateíe ubytování

Poskytovateí uhytování prohíašu;e, že uvedený objekt ' 'e spInuj hygienické podmínky

ubytovacího a stravovacího zařízení a podmínky prO zabezpečení vých0vy V souiadu

s vyh|aškou č. 106/2001Sb, da|e sp|ňuje nárokV bezpečnosti prace protipožarní ochrany.

Poskytovate| ubytováni dé|e proh|ašuje, řp pouŽívana' vnda je z vndovndu pro veřejnou

potřebu. Pokud je voda získávána Z nného zdroje, dodavate| jako pří|ohu této srn|ouvy doioŽí

pr0tokoí o krárpnám m7hnn| jakosti pitné vodv rí|s u=rannvsní 58 zákona č 258/2000Sb. o

0chraně 7draví <tannvi<kn Že voda
veřejného hygienického organu, je pitná (nejméně jeden

mě5íc před konáním akce).

Poskytovate| ubytování proh|ašuje, že uvedený objekt sp|ňuje podmínky pro ZabezpeČení

vých ovy, zejména dostatek místností Pobyt ško|yv přír0dě nebude narušen ubytovacími nebo

restauračními <lužhami pr0 rizí osc by.

7. Lékařská péče

Nejb|ižší Iékař<knu péči poskytuje MUDr

Dodavate nezajišťuje v rámci konám'

8. Stravování

Stravnvání účastniků školy V přírodě je zajíštěno v sou|adu S€ zvíáštnímí nároky na výŽívu dětí

(2x svačina, ovoce, ze|enina, míéčné výrobky, pitny režim...) a po
dnhndě s vpdpnírn ško|y

v přír0dě4



9.
Kontro|y objektu

Dod avate| umožní
pověřeným pracovníkúm objednateIe moŽnost kontro|y zařízení objektu,

které 50uvi5ejí s poskytovanymi siužbami, zejména S přípravou p vydejem stravy. Oh|ašku na

stanici se konání v dod avate|Krajskou hygienickou týkajicí ško|y přirodě nezajišťuje.

10. Úhrada pobytu

Úhrada pobytu bude provedena bezhotovostně ško|skýrn zařízením, d|e pokynů dodavate|e

e na účet dodavate|e nejpozději 14 dní před zahájením pobvtu. Případné sankce penáie při

5 úhradou seprod|ení nesjednávají.

11. Odpovědnost ** účastníky akce

Odpovědnost za účastníky akce v době programu náIeží p|ně na dodavate|i„

12. Přtháška na akci

Objednate| se zavazuje zajistit přih|ášení zučastněných dětí nejpozději 3 tydny před zahájenín

školy v přirodě přes internerovou ap|ikaci na adrese www.prihlaskanakurz.cz. Systém bude

13. Neúčast účastníka akce / pojištění .

Stornovad podmínky: viz Všeobecné p0dmínky kurzu.

Pokud dojde
k otha'šení dítšte ze zdravotních důvodů, může zákonný zástupce dítěte

vyžadovat vrácení 80% storno pop|atku na squvní pojišťovně obstaravate|e.
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