SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ZÁJEZDU
PRO TRAVEL CK, s.r.o.
Prokopova 23, 30100 Plzeň
lČ: 26355353, DIČ: CZ26355353
tel./fax: 377 919 202 l 377 921961
e-mail: info@ protravel.cz, internet: www.protravel.cz
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14948
dále jen ,, CK"
a

Základní Škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Mihčovu 674
K Miličovu 674, 149 00 Praha 4
lČ: 61388424
dále jen ,Škola"

uzavírají dnešního dne tuto Smlouvu o zajištěni zájezdu (dále též jako ,,Smlouva") za účelem sjednání podmin ek pro
uspořádáni nádedujicího zájezdu:
Číslo:

22-279

Název:

Londýn a Harry Potter

cilová země:

Velká Británie

Termin:

12.-16.9.2022

Cena zájezdu za osobu:

7 600 Kč

Pedagogický doprovod:

3 místa zdarma včetně vstupů

Minimální počet účastníků:

40 platících osob

l. Povinnosti stran
1.1. Touto Smlouvou se cestovní kancelář PRO TRAVEL CK, s.r.o. {dále jen ,,CK") zavazuje, že zajisti pro vybrané žáky Školy
zájezd, a ta za podmínek sjednaných v této Smlouvě a dále za podmínek uvedených v příloze této Smlouvy (dále jen
,,Program zájezdu"). Pokud se liší údaj ve Smlouvě a v Programu zájezdu, použije se údaj obsažený ve Smlouvě.
1.2. CK se dále zavazuje, že bude předcházet Škodám na majetku i na zdraví účastníků zájezdu.
1.3. Touto Smlouvou se Škola zavazuje zajistit minimálni poČet účastníků zájezdu, zajistit doprovodné pedagogy pro tento
zájezd a provést veškeré administrativní kroky pro účely realizace zájezdu na pokyn CK. Škola se dále zavazuje zabezpečit
proškolení žáků týkajIcI se bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při školním zájezdu.
1.4. Škola bere na vědomí, že je v souladu s § 29 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) povinna zajistit bezpečnost a
ochranu žáků j během školního zájezdu. Škola tedy prostřednictvím svých pedagogů koná pedagogický dozor.
Il. Účastnici zájezdu
2.1. ÚČastníky zájezdu jsou žáci a doprovodní pedagogové Školy, pokud není domluveno jinak.
2.2. Účast všech osob na zájezdu, stejně jako výměna účastníků, podléhá schváleni Školy.
2.3. Přihlášení na zájezd probíhá prostřednictvím rezervačního systému CK. Přihlášeni provádějí zletih účastnici, případně
zákonní zástupci nezletilých účastníků, individuálně. Po přihlášeni na zájezd ck zašle elektronicky zletilému účastníkovi,
příp. zákonnému zástupci nezletilého účastníka Potvrzení o zájezdu včetně rozpisu plateb a platebních údajů.
2.4. CK také v rezervačním systému účastníkům a jejich zákonným zástupcům poskytne další důležité dokumenty,
především: Program zájezdu, Všeobecné podmínky CK, Informace k zájezdu dle vyhlášky č. 122/2018 Sb. a Všeobecné
pojistné podmínky pojišťovny ČSOB.

Ill. Cena zájezdu
3.1. Cena zájezdu je stanovena na osobu, Každý úČastník, příp. jeho zákonný zástupce platí cenu zájezdu samostatně
přímo ria účet CK na základě údajů v Potvrzenio zájezdu.
3 2 Cena na osobu uvedená ve Smlouvě je konečná a platí při zajištěni uvedeného minimálního počtu piatícich účastníků
lV. Cestovní pojištěni
4.1. V ceně zájezdu je obsaženo komplexní cestovní pojištění u pojišťovny ČSOB, které zahrnuje pojištění léčebných výloh,
úrazové pojištěni, pojištění a připojištěni zavazadel, pojištění odpovědnosti a pojištění storna zájezdu.
V. ZruŠeni zá jezdu
5.1. CK může zrušit zájezd v případě porušeni Smlouvy Školou nebo nedosažení minimálního poČtu účastníků. Pcjkud Škola
nezajisti minimální počet platících úČastníků, je CK oprávněna podle § 2536 občanského zákoníku zájezd zrušit, a to
nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajIcIch 2 až 6 dni. Ve stejné lhůtě je CK povinna Školu o této
skutečnosti písemně informovat.
5.2. CK má rovněž právo zruŠit zájezd, pokud ji brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zruŠení zájezdu oznámí Škole
bez zbytečného odkladu ještě před zahájením záje2du.
5.3. Škola může zrušit zájezď bez udáni důvodu kdykoliv před jeho počátkem.
5.4. Pokud se Škola rozhodne zrušit zájezd, je toto povinna oznámit CK písemně.
5.5. Pokud se Škola rozhodne zrušit zájezd, je povinna uhradit CK dle jejích všeobecných podmínek příslušné storno
poplatky za jednotlivé účastníky zájezdu, případně zajistit tuto úhradu jednotlivými účastníky.
5.6. V případě zruŠeni zájezdu je povinna o tom informovat všechny účastníky ta strana Smlouvy, která zájezd zrušila.
VI. Závěrečná ustanoveni
6.1. Smluvní strany se dohodly, že všechny sporné otázky, ke kterým by mohlo dojít v průběhu vzájemných smluvních
vztahů, budou řešeny především vzájemnou dohodou. K tomu si vzájemně poskytnou všechny potřebné informace.
V případě, Že nedojede k dohodě smluvních stran, bude případ předložen věcně a místně příslušnému soudu ČR.
6.2. Smlouva se řídí právem České republiky,
6.3. Smlouva se sjednává ve dvou vyhotoveních, obě s platnosti originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
6.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
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V Praze dne ....,.....

Podpis oprávněného zástupce Školy

V Plzni dne

Y. 7 . <Ľ 2. Z.

Podpis pověřeného pracovníka CK

