
Smlouva o zajištění zájezdu - Kondiční soustředění

Poskytnutí ubytovacích, stravovacích a dalších služeb na základě zákona č.89/2012 občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů

PARA CENTRUM s.r.o. 

se sídlem U Křížku 936 

252 43 Průhonice 

IČ: 251 45827

č. účtu: 107-111 094 0217/0100 

na straně jedné (dále jen organizátor) 

a

Fakultní základní škola, Praha 9, Horní Počernice

se sídlem Chodovická 2250, Praha 9, Horní Počernice, 193 00 

IČ:49 62 51 95

č. účtu: 0244028309/0800 (dále jen objednavatel)

■uzavírají

podle ustanovení § 269 odst. 2 obchodního zákoníku tuto smlouvu o zajištění pobytu žáků na pobytu 
v přírodě a podle metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků - 2005 - čj. 
37 014/2005-25.

Všeobecné smluvní podmínky 

ČI. I.

Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi společností PARA CENTRUM s.r.o. objednatelem vzniká na základě 
objednatelem podepsané smlouvy PARA CENTRUM s.r.o.

Předáním podepsané smlouvy objednatel stvrzuje, že tyto Všeobecné smluvní podmínky spol. PARA 
CENTRUM s.r.o. - školní pobyt v přírodě (dále jen „podmínky“) uznává a souhlasí s nimi.

ChH.
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Cl. II.

Povinnosti organizátora

Společnost PARA CENTRUM s.r.o. se zavazuje ke splnění těchto podmínek:

Typ programu: Kondiční soustředění žáků (5 dní, 4 noci)

Termín: 18.-22.09. 2017

Ubytování: Parkhotel Mozolov Turist s.r.o.

Další služby: doprava, ubytování, plná penze 5x denně (vč. pitného režimu), bazén, sauna, 

odměna za práci učitelů.

1) Doprava: Autobusová

Autobus bude přistaven k FZŠ Chodovická 2250, Praha 9 - Horní Počernice, v den odjezdu

tJ.18. 09. 2017 v 9:45 hodin. Odjezd v 10:00 hodin. Příjezd z místa pobytu je stanoven 
na 22.0 9. 2017 okolo 16:00 hodiny.

2) Ubytování:

Ve 3 bungalovech v pokojích po 3 - 4 žácích, přičemž v každém jsou dívky a chlapci zvlášť.

3) Stravování:

Bude zajištěno 5x denně s pitným režimem. Soustředění začíná obědem a končí obědem.

4) Počet dětí:

26 dětí

3 pedagogičtí pracovníci

5) Program:

Bude zajištěn dle vedoucího pedagoga FZŠ Chodovická.

či.m.
Práva a povinností objednavatele 

K základním právům objednavatele patří:

a) právo na řádné poskytnutí služeb

b) právo být seznámen s případnými změnami rozsahu služeb

c) právo zrušit účast některého z účastníků kdykoliv před zahájením čerpání služeb viz. Storno 
poplatky

d) právo na reklamaci vad v souladu s reklamačním řádem



e) právo na ochranu dat
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K základním povinnostem objednatele patří:

a) převést bankovním převodem celkovou sumu za uspořádání kondičního soustředění žáků ke 

dni započetí akce na účet organizátora

b) zaplatit cenu pobytu za zúčastněné pedagogické pracovníky FZŠ Chodovická

b) uhradit eventuální škodu, kterou způsobil účastník v dopravním prostředku nebo v ubytovacím 
zařízení aj. zařízení, kde došlo k čerpání služby zajištěné dle smlouvy

ČI. IV.

Odstoupení zákazníka od smlouvy, Storno poplatky 

Storno podmínky kondičního soustředění:

Objednatel má právo kdykoliv před začátkem pobytu odstoupit od cestovní smlouvy. Není-ii důvodem 
odstoupení zákazníka porušení povinnosti společnosti PARA CENTRUM stanovené smlouvou nebo 
zákonem nebo odstoupí-li společnost PARA CENTRUM od smlouvy před zahájením zájezdu 
z důvodu porušení povinnosti objednatelem, je objednatel povinen zaplatit společnosti PARA 
CENTRUM odstupné podle tohoto čl. IV. VSP a společnost PARA CENTRUM je povinna vrátit 
objednateli vše, co od něho obdržela na úhradu ceny pobytu podle zrušené cestovní smlouvy po 
započtení případného odstupného.

Odstoupení od smlouvy musí být písemné. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je 
písemné odstoupení (storno) doručeno společnosti PARA CENTRUM.

Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit společnosti PARA CENTRUM následující 
storno poplatky:

75% z ceny pobytu při zrušení účasti do 14 dnů před zahájením pobytu 
85% z ceny pobytu při zrušení účasti do 7 dnů před zahájením pobytu 
100% z ceny pobytu při zrušení účasti do 3 dnů před zaliájením pobytu

V případě odjezdu z pobytu kvůli onemocnění či úrazu bude dítěti vrácena částka za nevyužité služby, 
tzn. ubytování a strava.

Čl. V.

Cena a kalkulace

a) Cena je určena dohodou smluvních stran.

b) Cena za kondiční soustředění činí 2 600 Kč za osobu včetně DPH.

c) Cena zahrnuje dopravu, ubytování, plnou penzi 5x denně (vč. pitného režimu), odměnu pedagogů, 
program.



Celková cena s DPH za 26 žáků je 67600,-Kč 

(slovy šedesátsedmtisícšetset korun českých)

d) Celková suma bude uhrazena bankovním převodem do 18.09.2017.

e) Jako variabilní symbol bude uvedeno IČ základní školy.

f) Bude-Ii počet žáků jiný než je výše uvedeno, bude dodatečně vytvořen dodatek ke smlouvě, v němž 
se přesně vyjádří početúčastnících se žáků a příslušná celková suma určená k bankovnímu převodu a 
bude vyhotovena pro obě smluvní strany.

Čl. VI.

Závěrečné ustanovení

Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu 
této smlouvy obdrží každá smluvní strana jedno vyhotovení této smlouvy.

Čl. vn.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne i V Praze dne
(/T

PARA CENTRUM s.r.o. 

Mgr. Pavel Liška

PMUicnrrRUMs.r.e.
U Křížku 936
252 43 Průhonice 
IČ 251 45 827 
www.paracentrum.a

Chodovická, Praha 9

PhDr. Pavel Wild 
fakulím! Základní škola
193 00 Praha 9 - Horní Počernice, 
Chodovická 2250, Tel.: 81922171 
fax: 81921141JČO: 49 62 51 95

http://www.paracentrum.a

