
Smlouva o zabezpečení zotavovacího pobytu 

ve zdravotně příznivém prostředí

(dále jen pobytí

Smluvní strany:

DDM Pelíšek Vrchlabí 

Husova 212 

543 01 Vrchlabí 

zastoupená K. Srnským 

(dále jen vysílajíc»')

IČO 7088573?

d

Rekreační středisko Pařez 

zastoupené pi Dagmar Prantnerovou 

(dále jen obstará tel)

Zéruostí - Blata 01 

506 01 Jičín 

IČO: 182 44 149

uzavírají smlouvu o zabezpečení pobytu dětí a
dospělých

vysílajícího v termínu od 16 7.2017 do 23 7,2017 v rekreačním středisku Paře*, PSČ 506 01 Jičín, Zámosti 
Blata 61
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Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zabezpečeni pobytu, ubytováni a stravy účastníků tohoto pobytu.

ČI. II.

Povinnosti smluvních stran

1) Ob sta rate i se zavazuje zabezpečit pobyt podle platných předpisů pro pobyt žáků a školní stravování.

2) Vysílající se zavazuje vyslat na pobyt pouze osoby, jejichž zdravotní stav neohrozí ostatní osoby

(viz. prohlášení zákonného zástupce).

3) Vysílající se zavazuje opatřil písemný souhlas zákonného zástupce k zařazeni dítěte a projednat se 

zákonným zástupcem dítěte pro případ nutnosti způsob individuálního odvozu z pobytu

4) Vysílající se zavazuje, s dětmi účastnícími se pobyto, vyslat odborné I zdravotně způsobily doprovod 

v takovém poctu, aby byla zajištěna řádná péče vystlaných osob. Vysílající jmenuje osobu,která bude 

určena jako vedoucí pobytu. Její jméno a příjmení bude uvedeno v článku (V. odst. 4 této smlouvy a 

tuto smlouvu za vysílajícího také podepíše.

5) Obstaráte! se zavazuje, Že budou dodrženy platné hygienické normy, předpisy požární ochrany a předpisy 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zejména stravování bude probíhat oddělené od ostatního 

provozu provozovatele.

6) Obstaratel se zavazuje doporučit, popč dle možností zajistit, nutný odvoz účastníka pobytu k lékaři, 

pokud o to bude požádán vedoucím pobytu,

7) Obstaratel sc zavazuje poskytnout dohodnuté ubytováni na kterém se obé strany dohodly.

8) Vysílající se zavazuje nejméně 3 dny před příjezdem obstarateli nahlásit počet účastníké/počet 

obsazených lůžek.

9) Vysílající je povinnen uhradit škody na majetku obstaratele, které účastnici pobytu způsobí svým 

úmyslným jednáním.
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Náklady na pobyt

1) Cena pobytu za osobu ctní 380,- Kč a zahrnuje ubytováni a stravováni, včetně celodenního pitného 

režimu. Stravování začíná dne 35.7.2017 a to obědem a konči 23.7.2017 snídani. Cena za stravováni 

zahrnuje snídani, dopoledni svačinu, oběd. odpoledni svačinu, večeři a pití pu celý den (pitný režim).

3) Vysílající si objednává pobyt pro 29 osob, z toho 24 dětí a 5 osob doprovodu.

4) Splatnost faktur a vyúčtování - úhrada bude provedena na zakladé zálohové faktury ve výši 80% nákladů 

spojených s ubytováním a stravováním, Doplatek bude hrazen hotově na základě celkového vyúčtováni 

spojeného s pobytem,

5) V případě odstoupení od smlouvy čl snížení počtu účastnicích se osob vysílajícího o více než 10 %, 

vzniká vysílajícímu povinnost uhradit storno poplatky ve výši 30% z ceny na jednu objednanou osobu, 

pokud tuto skutečnost ohlásí do 21 dní před nástupem na pobyt, 50 % z ceny v době menší než 20 dní, 

za každou osobu pod 90 % objednaného počtu. Storno poplatky se počítají i celkové částky pobytu,

V případě předčasného odjezdu nebo opožděni příjezdu, vrací obstaratel paušálně 250,-Kt na plny den 

pobytu.

Závěrečná ujednání

1} Smluvní strany si smlouvu přečetly, jednotlivá ustanovení odpovídají jejich svobodné vůli a na důkaz toho 

ji podepisují.

2) Tato smlouva je platná ode dne podpisu oběma smluvmmi stranami.

3) Vysílající se zavazuje předat písemné obstaratelí pří nástupu seznam osob vyslaných na pobyt a 

doprovodu, který bude obsahovat jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu,

4) Vysílající jmenuje vedoucího pobytu žáků, který bude zároveň kontaktní osobou vysílajícího pro případná 

další jednaní, včetně kontaktu tel. a také emailu.
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5) Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích Jedno vyhotovení obdrž» vysílající a druhé obstaratel

a to na adresu:

RS Pařez,Dagmar Prantnerová 

Zárnosti - Blata 61 

506 01 Jiřin

Podpisová část:

Za obstaratete:

V Blatech 

dne 2.7.2017

podpis a razítko

Za vysílajícího:

V......................

dne................

podpis a razítko
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