
 

 

DOHODA O POSKYTNUTÍ UBYTOVACÍ KAPACITY A STRAVOVACÍCH SLUŽEB

R-SA s. r. 0.. rekreační středisko "TESLA" Horní Bradlo. zastoupená jednatelem Jaroslavem Modrovičem

IČO 60931019 DIČ CZ60931019 (dálejen ubytovatel)

ll

Fakultní základní škola při pedagogické fakultě UK. Brdičkova 1878. Praha 13. 155 00

IČO 67799612 DIČ CZ67799612 (dálejen objednavatel)

UZAVÍRAJÍ TUTO DOHODU

PŘEDMĚT DOHODY

Touto dohodou se zavazuje ubytovatel poskytnout ubyto\ací a stravouieí služby \ objektu rekreačního

střediska Tl—ÍSLA Vrsov \ llorním Bradle pi*o Školu v přírodě dětí 1 az 9 tříd.

ČAS PINĚNÍ

Ubytovací a stravovací služby budou poskytnuty v termínu od soboty 19.5. do pátku 25.5. 2018 pro 230 osob

včetnč doprm'odu. Skupině bude poskytnuto ubytování v 46x chatkách a 3x zděných budm ách. celkem 257

lůžek. Objednavatel upřesní počet osob a lůžek ubytmateli do 28.2.2018. Stravování je zajištěno \' den

nástupu večeři a v den ukončení snídaní * balíček na cestu.

CENA A KALKULACE

Cena za ubytování činí l.29().-Kč za osobu a pobyt včetně DPH.

Cena za plnou penzi činí 600: Kč 711 osobu a pobyt včetně DPH pro 1. stupeň ZŠ včetne svačinky dennč.

Cena za plnou penzí činí 660.-Kč za osobu a pobyt vč. DPH pro _. stupeň ZŠ a starší vč. svačinky denně.

V ceně ubytováníje zahrnuto využití všech společných prostor, volnych sportovišť. koupaliště a \ yhřívaneho

bazenu. Upřesnění na stránce 11111:

 

.//\v\v\v.modrovic.c7, v záložce ceník.

Před zahájením pobytu bude bankm ním převodem uhrazena Záloha ve “'ši 150.000,— Kč splatná (10 31.1.

2018.

Pobyt bude doplaeen bankovním převodem do 14 dnů od vystavení faktury na konci pobytu, 5 0,5%

smluvní pokutou za jeden den prodlení.

V cene není zahrnut obecní poplatek tě.-Kč osoba/“noc.

Faktura vystavená ubytovatelem pobyt bude včetně DPH a rekreačních poplatků a bude konečná mimo škod

způsobených objednmatelem. na ně? bude vystavena faktura za hotové splatná ihned při zjištění škody.

REKLAMACE

Reklamace objednavatele stran služeb, které jsou předmětem této smlouvy. je objednavatel povinen řešit

prostřednictvím odpovědneho zaměstnance rekreačního střediska přímo na místě a sepsat o nich písemný

záznam.


