
Objednávka pobytu 

Hotel xxxxx

Smlouva o poskytnuti ubytovacích a stravovacích služeb 

Objednatel: 

Základní škola, Květnového vítězství 
1554, Praha 4 
IČ:47611863 

1. Úvodní ustanovení

Poskytovatel: 

BAPEMAX, s.r.o. 
Sídlo Praha 3, Havlíčkovo náměstí 6, 
PSČ 130 00 
IČ: 61459488 
DIČ: CZ61459488 

Poskytovatel je osobou podnikající v oblasti cestovního rubhúiabýV�jící se prodejem úbytovacích, stravovacích 
a dalších služeb cestovního ruchu. 

.. · , · · · · 

Objednatel prohlašuje, že má zájem od prodávajícíhó\Jdebrat níie �mi/íované služb;. 

Obě strany se rozhodly uzavřít tuto dohodu za účel:m úpravys'vých\,iáv ._a· �ovinností při vzájemné obchodhí · -.· 
činnosti. · · 

2. Předmět dohody

· - · · · · - -·,

Touto dohodou se poskytovatel zavazuje zaJ1St1t objednatel(,na .. základě jeho objednávky sfožll
 
ýJvého•obchodního portfolia a kupující se zavazuje objednané �l�žby" čerpat a: zaplatit�� hě �jednanqu_Ju_p_�í-���w:-?·::

3. Cena, platební podmínky

Výše zmiňovaný objednatel tímto závazně objednává pC1byt v� znění: 

Termín: xx.10.2022. xx10. začátek stravování obědem.  xx.10. · konec stravování  ·  ·  snídaµí,,posl�(lnídopo!edni
svačinu dostávají děti na cestu. 

Místo: Hotel xxxxxxxxxxx Stožec 42, 384 44. 

Počet žáků: cca 43, bude upřesněno do xx.2022. 

Věk: I.stupeň ZŠ. 

Pedagogický dohled: 5. 

Cena: 598,-Kč vč. DPH/osoba/noc. 

V ceně: ubytování, stravování (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře+ pitný režim po celý den). 

Cenové zvýhodnění: při minimálním počtu 40 platících dětí = 5x ped. doprovod zdarma na IL pokojích za 
předpokladu, že se zvládne celá skupina porovnat na pokoje hotelu. V případě nižšího počtu dětí, mitže být 
vyčíslen doplatek. 

Cena celkem: cca 102 856,-Kč vč. DPH, přesné vyúčtování bude předloženo v návaznosti na počet žáků a 
dospělých v den příjezdu. 



4. Platební podmínky
Obě strany se dohodly na výši zálohy 50% z kalkulované částky, která je splatná do 2?.9:2022 včetně. Doplatek 
je splatný po konci pobytu a bude vystaven dle skutečného počtu osob. 

Veškeré platební údaje budou uvedeny na zaslaných dokladech, které budou Objednateli doručeny 
v elektronické podobě na jeho e-mail. 

5. Storno podmínky
V případě �šeni pobytu po zaplacení zálohy, záloha propadá nebo může být �čt?váno $!OITlO ve výši:

50 % ceny služeb' _-3() - 8 dnůpřed termíneirt há�t�pu

I 00 % ceny služeb --" 7 �-O dnt, před tehriírtem nástupu
2 dny před póhyté.nije' Obj�drt�t�l pQyinen v případě ziněny aktualiŽová·t počty, které•budou brány jakc)rěaili6. 
V případě snížení počtů v obdobCkrátšíi» než 2 dny před příjezdem (poslední upřesnění), mtiž� být íÍčtoviín� 1. 
noc jako storno poplatek. ypřipadě .Č>riem,octiění účastník!! v průběhu pobytu, se po vzájemné domluvě á na 
základě lékařského potvtieiií wacLpeníz� zá .. ubytování á stravu ◊sob, za každý nezapočatý den / rzm. rioč (napt 
pokud odjede v úterý, vratriá čásµ<aje za dny střéd;i, č�rtek,,J. l ...... • •·· ·

· · · ·

Poskytovatel potvrzuje•, že ,nebude účtovárťq;jakékóliv s,tófhC
J

{·přípa<iě)že �e· pobyť riebilde. moci uskutečnit
v návaznosti na nařízení K.HS nebo v!ády G.\l. Tó sa� plaií iyj,pi>a<lě:káťaI1lériy jed_notiivce. 

·�>-=.: 6. Společná a závěrečnáďt1st�11o�e11{. , • •• · :- , : ,.·.· ..... •··. . . .. .

:;t�:�;:::;·::::�:::; ::.:ť:tt�i·t:�tlyq�t 1:Jt!ii�tffi�ti:·tfi1;1l:ť�Z� .. t:pllQtlKy,;'(' .. ;;::,•i';:.:i( 

zejména se zákonem č. 110/20 I 9, o zpracováníosobníth udajů, ji , 
· · 

• • . 
·,· ·,' ,"'', •,.; • .  ·• ·•j 

Tuto dohodu lze měnit a doplňovat pouie písefun6h,roriri6t1i Štrtlilyni strany tedy pro >;\,r,nl,,,-,J;·::-, 

doplnění této dohody vylučují jakoukoli ji�tiu než pí'i�#dú fo#�.> '· · · 

Strany dohody prohlašují, že veškerá ustanovehi ťét; c!dh6dý'pb�llžtijí ia tozh�dující. 

Obě strany dohody potvrzují autentičnost této dohody svým podpisem. Zároveň 
tuto dohodu přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a 

_ V ........................................ dne ........... , ......................... .

Poskytovatel 

Praze 9.10.2022

Objednatel


