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SMLOUVA O ZABEZPECENI POBYTU VE SKOLE V PRIRODE 
CESTICE 

I. Smluvní strany

Škola v přírodě a školní jídelna Čestice, Čestice 8, 387 19 ČESTICE 
IC: 47254858 
zastoupená xxx číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxx
( dále jen poskytovatel)

a 

Škola : Základní škola Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 Praha 4 - Chodov 
IČ: 47611863 
zastoupená panem ředitelem Pavlem Kopečným 
( dále jen objednatel) 

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele, že zabezpečí pro objednatele pobyt dětí 
(ubytování, stravování a edukativní program) v objektu Školy v přírodě a školní jídelny 
Čestice (dále jen „ŠvP) v níže uvedeném termínu a závazek objednatele, že poskytovateli 
uhradí sjednanou cenu. K této smlouvě jsou určeny podrobné „Všeobecné podmínky 
pobytu", které jsou uloženy na webu ŠvP: xxxxxx 

V termínu : xxx.02.2023 do : xxx.03.2023 

V počtu cca 40-45 dětí a 4 osoby pedagogického doprovodu. 

III. Cena za pobyt:

Cena za pobyt, počet placených dnů, přesný čas výjezdu z Prahy a pokyny k dopravě 
s uvedením ceny za dopravu jsou uvedeny v „Příloze č. l" k této smlouvě, která je její 
nedílnou součástí. 

IV. Závěrečná ujednání:

1) Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
Smlouvu je možno měnit a doplňovat jen písemnými dodatky, které schválí obě smluvní
strany.

2) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřená na základě jejich svobodné
vůle, svobodně, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných
podmínek a stvrzují ji svými podpisy.
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3) Objednatel prohlašuje, že se seznámil se „Všeobecnými podmínkami pobytu", které
určují základní práva a povinnosti obou zúčastněných stran a náležitosti organizačního
provozu v ŠvP.

4) Podmínky řešení úrazů dětí a informace o úrazovém pojištění jsou uvedeny ve
,,Všeobecných podmínkách" na webu školy.

5) Před příjezdem do ŠvP zvolte prosím svůj výukový program buď dle vašeho školního
vzdělávacího programu, nebo dle naší nabídky, kterou najdete na webových stránkách
ŠvP Čestice.

6) Ke všem jednáním ve věci této smlouvy zmocňuje objednatel:

paní/pana: (kontakt:mobil, e-mail - pouze kontakt, s jehož uvedením souhlasíte, je však
nutný z důvodů komunikace mezi školou a dopravcem).

V Česticích, dne 24.11.2022 

za poskytovatele:  
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V Praze, dne ............. . 

za objednatele: 




