
 

Smlouva o pobytu v rekreačním zařízení

Č.j.: 1209/2017

Odběratel: .vZákladní škola Špitálská

Spitálská 789

Praha 9 — Vysočany, 190 OO

IČO: 61 38 2213

Zastoupené: (jméno, funkc

Dodavatel: Penzion Lumka

zápasnická 882/6, Praha 10, Hostivař

ICO: 67916864

uzaviraji spolu tuto

a

SMLOUVU o ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ A STRAVY NA ŠKOLE v PŘÍRODĚ

uzavírají

podle ustanovení § 269 odst. 2 obchodniho zákoníku tuto smlouvu o zajištění zimní školy

v přírodě (dále jen „smlouva“).

č|. |

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele zajistit pro objednatele v níže uvedeném

termínu realizaci zimní školy v přírodě (dále též „pobyt“), a to za podmínek uvedených v této

smlouvě a závazek objednatele k včasnému a úplnému zaplacení ceny uvedené vtéto

smlouvě. Předmětem této smlouvy je též právo objednatele na zajištění ubytování a stravy

na zimni škole v přírodě a ze strany dodavatele a právo ubytovatele na včasné a úplně

zaplacení ceny uvedené v této smlouvé.



Typ programu:

Termín:

Ubytování:

Počet osob:

Další služby:

1) Ubytování:

Ve zděné budově po

s přihlédnutím ktomu, že j

zvlášť. Pro pedagogy bude zajištěno u

pokojích budou připraveny IUŽkoviny. Povl

Pokoje se vpruběhu pobytu neuklizi.

znečištění pokoje apod.) lze úklid zajist

výměny ložního prádla, které lze vyměnit kdykoliv po ne

zdarma.

Při pobytu jsou děti a dos

Čl.II

Specifikace školy v přírodě

zimní škola v přírodě (5 dni)

19. 2. 2018 — 23.2.2018

penzion Lumka, Zásada 299, Zásada

celkem: 44

žáci: 39

dospělí: 4 pedagogové, 1 zdravotník

strava 5x denné včetně pitného režimu, pojištění proti škodě

— pobyt pro pedagogy zdarma (jídlo 5x denně, ubytování)

prostorách přezůvky.

2) Stravování:

Bude zajištěno 5x

v den odjezdu, dále bude zajištěn balíček na cestu zpět.

V případě požadavku na speciální stravování -

skutečnost nutně hlásit s předstihem.

4-8 osobách, každý pokoj má vlastní sociální zařízení,

edou skupiny, které se nedají sloučit — chlapci

bytováni na samostatných pokojích. Na

ěkaní si děti a pedagogové zajišťují sami.

V případě zvláštních požadavku (silně

it kdykoliv v průběhu dne včetně případně

úmyslném znečištění

pělí povinni používat na pokojích a společenských

denně + pitný režim. Stravování začíná obědem a končí obědem

bezlepková dieta a další — je tuto



 

Čl. |||

Cena a cenová kalkulace

1. Cena za zajištění pobytu je určena dohodou smluvních stran. Cena ubytování a stravu

za zimní školu v přírodě činí 2.000,- Kč za osobu včetně DPH. Počet osob 39 žáků a 4

pedagogové a 1 zdravotník (pobyt pedagogů je zahrnut v ceně).

Celková cena s DPH: 78.000,- Kč

(slovy sedmdesátosmtisíc korun českých)

2. Tato cena je zaručena při dodržení výše uvedeného počtu dětí s tolerancí +- 3 žáci.

3. V ceně je zahrnuto: ubytování, strava

4. Před zahájením pobytu bude bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele

uvedený výše zaplacena záloha ve výši 39.000,- splatná do 30. 11. 2017

Doplatek bude uhrazen po dokončení pobytu na škole v přírodě bezhotovostním

převodem (po obdržení faktury) na bankovní účet dodavatele uvedený výše.

5. Platby budou označeny ve zprávě pro příjemce názvem školy. Jako variabilní číslo bude

uvedeno číslo zálohové faktury, která bude vystavena dodavatelem do 1 týdne od

podepsání této smlouvy.

Čl.IV

Práva a povinnosti objednavatele

K základním právům objednatele patří:

a) právo na řádné poskytnutí služeb

b) právo na dodatečné informace pokud nebyly uvedeny ve specifikaci, kontakt na

osobu, na kterou se mohou obrátit v případě nesnází

o) právo odsouhlasit změny ve službách a ceně, to vše před začátkem pobytu

d) právo zrušit účast některého z účastníků kdykoliv před zahájením čerpání služeb

odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v čl. V této smlouvy

e) právo na reklamaci vad v souladu reklamačním řádem

f) právo na ochranu dat, která uvádí ve smlouvě a vdalších dokumentech, před

nepovolanými osobami



 

9) právo na odstoupení od smlouvy bez jakýchkoliv storno poplatků vpřípadě

zrušeni pobytu dodavatelem anebo při změně místa ubytování a ceny zájezdu

bez předchozího upozornění dodavatele.

K základním povinnostem objednatele patří:

a) poskytnout veškeré informace, která jsou potřebné k řádnému zabezpečení a

poskytnutí služeb, zejména úplné a pravdivé vyplnění potřebných formulářů

b) poskytnout dodavateli nejméně 1 měsíc před odjezdem jmenný seznam všech

účastníků pobytu s těmito informacemi (počet dětí zařazených do věkových kategorií

podle tříd, počet dospělých, jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého

bydliště u každého účastníka).

c) zaplatit cenu pobytu školy v přírodě

d) uhradit eventuální škodu, kterou způsobil účastník vubytovacim aj. zařízení, kde

došlo k čerpání služby zajištěné dle smlouvy

e) používat v ubytovacím zařízení přezůvky na pokojích a ve společenských prostorách

f) nahlásit s dostatečným předstihem požadavky na speciální stravování — bezlepková

dieta, vegetariánská strava a další výjimky

Čl. v

Odstoupení od smlouvy, Storno poplatky

1. Objednatel má právo kdykoliv před začátkem pobytu odstoupit od smlouvy. V případě

zrušeni pobytu dodavatelem zjiného důvodu než uvedeného v níže v bodě 2. tohoto

článku této smlouvy a/nebo při odstoupení objednatele z důvodu závažné změny místa

ubytováni, ceny zájezdu bez předchozího upozornění dodavatele, nehradí objednatel

dodavateli žádné odstupné. Dodavatel je oprávněn přepočítat cenu pobytu v případě, že

nebude ze strany objednatele naplněna objednaná kapacita počtu osob vrozsahu

alespoň +- 3 žáci.

2. Dodavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy před zahájením školy v přírodě

zdůvodu porušení jakékoli povinností objednatele uvedené vtéto smlouvě. Vtakovém

případě se smluvní strany dohodli, že objednatel je povinen uhradit odstupné podle

tohoto článku této smlouvy a dodavatel je povinen vrátit objednateli vše, co od něho

obdržel na úhradu ceny pobytu podle zrušené smlouvy s tim, že pokud již byla uhrazena

objednatelem záloha na cenu za zajištění pobytu, dodavatel je oprávněn si na ni

jednostranně započíst odstupné v příslušné níže uvedené výši.

3. Objednatel je povinen v případě uvedeném v bodě 1. a 2. tohoto článku této smlouvy

uhradit dodavateli odstupné ve formě storno poplatků v následující výši:

- 10% z ceny pobytu pří zrušení účastí do 6O dnů před zahájením pobytu

- 30% z ceny pobytu při zrušení účastí do 30 dnů před zahájením pobytu

- 50% z ceny pobytu pří zrušení účasti do 21 dnů před zahájením pobytu



V případě odjezdu z pobytu diky onemocnění či úrazu bude dítěti vrácena částka za

nevyužité služby (tzn. ubytování, stravu).

4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována

ke dni, kdy je písemně odstoupení (storno) doručeno příslušné smluvní straně. Stejne

právní účinky jako doručení má i oznámeni přepravce pověřeného doručením zásilky o

tom. že zásilku obsahující písemný projev vale o odstoupení nebylo možné doručit,

přestože byla předmětná smluvní strana o uložení zásilky řádně vyrozuměna, nebo

protože odmítla zásilku převzít,

Čl. VI

Doba trvání a zánik smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu poskytování plnění podle této

smlouvy, která je uvedena v čl. |l této smlouvy.

2. Tato smlouva zaniká:

a) uplynutím doby trvání;

b) dohodou smluvních stran, které musí mít písemnou formu;

c) v důsledku zániku některé ze smluvních stran;

d) odstoupením od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy se řídí touto smlouvou a příslušnými ustaveními obchodního zákoníku.

V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést vypořádání

dosavadního provedeného plnění podle této smlouvy s tím, že dodavateli náleží odměna za

plnění uskutečněné do zániku smlouvy odstoupením.

čí. Vll

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platností dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tato smlouva je uzavřena podle ustanovení § 269 odst. 2 obChodního zákoníku. Smluvní

strany se dohodly, že jejich vztahy, práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí

ustanoveními obchodního zákoníku, která lze na obsah této smlouvy analogicky použít.



3. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany vdobré víře. Případná neplatnost některého

ujednání smlouvy nemá vliv na platnost této smlouvy jako celku. Smluvní strany jsou

zavázány jednat a dosáhnout dohody o jeho novém znění odpovídajícím jejich původnímu

záměru, ledaže se dodatečně písemně dohodnou jinak.

4. Spory vzniklé z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit smírnou cestou, nedosáhne-

Ii se smíru do 30 dnů ode dne zahájení jednání o smíru, je smluvní strana oprávněna

podat návrh — žalobu u věcně a místně příslušného soudu Ceské republiky.

5. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky, za něž budou

považovány písemné projevy, které budou jako dodatky smlouvy označeny a podepsány

smluvními stranami.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu.

Po podpisu této smlouvy obdrží objednatel i organizátor po jednom vyhotovení této

smlouvy.

7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou vůli. Dále prohlašují, že

tato smlouva nebyla uzavřena ani pod nátlakem, v tísni, či za nápadně nevýhodných

podmínek. Na důkaz své pravé vůle smluvní strany připojují k této smlouvě své podpisy.

Další ujednání:

Dodavatel se zavazuje zajistit nahlášení pobytu na hygienickou stanici a zajistit nahlášení

pobytu a ošetření u dětského lékaře

V Praze 9 dne 28.11.2017 V Praze 9 dne 28.11.2017

ZÁKLADNÉ akom s i'ALSKA
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ZŠ Špitálská

 


