
Smlouva o zajištění a realizaci lyžařského kurzu v Alpách číslo 170102

I. Smluvní strany
Cestovní kancelář Loudatour s.r.o., Mikulášské nám. 10, 326 00 Plzeň,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 21521
tel./fax , tel. , mobil: , e-mail: ; www.loudatour.cz
IČ: 280 15 959, DIČ: CZ28015959

č. účtu , Komerční banka Plzeň
zastoupená jednatelem společnosti Jiřím Loudou (dále jen CK Loudatour)

a GymnáziumMoravský Krumlov,
př{spěvková·c)rganÉzaoe

(dale jen ob ednatel) zastoupeny'

uzavira 1 tuto smlouvu. Spo eni domu tel " mobil'

II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je realizace dále uvedeného lyžařského kurzu cestovní kanceláří Loudatour s.r.o. dle
následujících individuálních požadavků objednatele.

III. Specifikace předmětu smlouvy
CK Loudatour se zavazuje realizovat pro objednatele lyžařský pobyt dle následujících ujednání:
Popis a charakter akce: Pobyt v Alpách se zaměřením na výuku lyŽování

Název lyžařského střediska, kde bude lyžování probíhat: Nauders + Schôneben

Název místa, kde bude zajištěno ubytování: Pfunds

Terinin akce: 14. - 19. 12. 2016

IV. Podmínky smlouvy
CK Loudatour se zavazuje:
Objednatel se zavážuje:

- poskytnout objednateli v plném rozsahu dohodnuté služby dle této smlouvy.
- dodržet veškeré podmínky dle této smlouvy, včetně úhrad za případné
vzniklé škody

V. Cena a platební podmínky
Cena: 7.500,- KČ '
CELKOVÁ ČÁSTKA ČINÍ: 7.500,- X 26 = 195.000,- Kč

Konečná cena a doplatek (splatný ne/>ozděii 14 dnípřede dnem od/ezdu) budou
pak vyčísleny dle skuteČného počtu účastníků na základě zaslaného seznamu.

Objednatel se tímto dále zavazuje:
Zálohu ve výši 26.000,- KČ uhradit do 18. 10. 2016

fakturou, složenkou nebo v hotovosti (nehodící se škrtněte).

Předpokládaný doplatek dle skutečnosti a podmínek této smlouvy KČ uhradit do 30. 11. 2016

Cena obsahuje: dopravu do místa ubytování a zpět, každodenní dopravu do lyžařského areálu, 4x ubytování, 4x
snídani, 3x večeři, lůžkoviny, 4denní skipas do areálů Nauders a Schôneben, zástupce CK v místě pobytu,
pojištění, (viz odstavec pojištění), veškeré poplatky (energie) a denní taxu místním úřadům, podrobné informace.



^-C-*

,^'<ena neobsahu je: zbývající stravu, a další neuvedené služby

VI. Stornopodmínky
V případě, že objednatel zruší z jakéhokoliv důvodu objednaný pobyt, je povinen toto CK neprodleně písemně
oznámit a CK si účtuje stornopoplatek ve výši uhrazené zálohy (ponechá si uhrazenou zálohu).
Pokud objednatel zruší z jakéhokoliv důvodu celý objednaný pobyt po uhrazení doplatku (tj. l - 20 dnů přede
dnem odjezdu) činí stornopoplatek 50% z celkové ceny pobytu.
Při zrušení zájezdu jednotlivými účastníky z důvodů hospitalizace a vážné nemoci, vrátí CK po předložení
lékařského potvrzení (do 21 dnů od zrušení účasti) účastníkovi 80% ze skutečně uhrazené částky za lyžařský kurz.

VII. Zrušení pobytu ze strany cestovní kanceláře
Cestovní kancelář může pobyt zrušit jen z mimořádných a nepředvídatelných důvodů - vyšší moci
(např. akutní lavinové nebezpečí na trase, požár penzionu, válečný stav apod.) V tomto případě tuto skutečnost
objednateli neprodleně písemně oznámí a do 14 dnů vrátí uhrazenou částku objednateli v plné výši.

viii. pojištění
pojištěni je uzavřeno na základě platné smlouvy mezi CK Loudatour a pojišt'ovnou UNION a. s.

Je sjednáno speciální pojištění na lyžování i snowboarding na vyznačených sjezdových tratích, které se
vztahuje na:

l) pojištění léčebných výloh v zahraničí (tj. náklady vzniklé v důsledku smrti, úrazu nebo akutního onemocnění
pojištěného) - náklady se rozumí ambulantní lékařské ošetření vC. předepsaných léků, hospitalizace v nemocnici,
přeprava pojištěného do nejbližšího zdravotnického zařízení, náklady na přepravu pojištěného do vlasti, náklady
na přepravu tělesných ostatků, náklady na koupi nebo opravu dioptrických brýlí a ostatních ortopedických
a protetických pomůcek, ambulantní ošetření chrupu.
2) asistenční služby - 24 hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí
3) pojištění odpovědnosti za Škodu (viz všeobecné pojistné podmínky UNION POISŤOVŇA a.s.)

Po jistné Částky - max. výše plnění
l. pojištění léčebných výloh v zahraničí

a) ošetření, hospitalizace, převoz do vlasti

b) převoz tělesných pozůstatků

C) ubytování a stravování v rozsahu polopenze pojištěného v zahraničí v případě,

že z lékař. hlediska není nutná hospitalizace, ale zároveň není možná přeprava

pojištěného do vlasti

bez limitu

500.000,- Kč

1.000,- Kč/noc

max. 10.000,- KČ

d) nákup nebo oprava dioptrických, ortopedických nebo protetických pomůcek 5.000,- KČ

e) ošetření jednoho zubu 5000,- KČ, celkem za všechny zuby max. 15.000,- KČ

f) náklady na cestu a ubytování jqjné blízké osoby v případě hospitalizace cest. náklady 25.000,- KČ

pojištěného v zahr. trvající déle než 10 dnů nepřetržitě náklady na ubýt. 1000,- Kč/noc

max. 10.000,- KČ

g) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného cest. nákl. 25.000,- KČ

dítěte ve věku do 15 let v zahr., pokud hospitalizace trvá i po termínu náklady na ubýt. 1.000,- Kč/noc

předpokl. ukončení pobytu v zahraničí max. 10.000,- KČ

2. asistenČní služba bez limitu
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3. pojištění odpovědnosti za Škodu

a) újma na zdraví a při usmrcení

b) majetková újma na věci nebo na zvířeti

c) jiná majetková újma

d) náklady na advokáta

e) náklady za kauce

2.500.000,- Kč

1.000.000,- Kč

500.000,- Kč

50.000,- Kč

75.000,- Kč

V případě pojistné události je partnerem pojišt'ovny přímo pojištěný úČastník. VŽdy se spojte telefonicky s
asistenČní sluŽbou (tel. +420 2 9633 9644), která funguje nepřetržitě 24 hodin denně. Při mimořádné nutné
platbě v hotovosti si nezapomeňte nechat vystavit přísluŠné doklady o zaplacení, včetně lékařské zprávy. Pro
tento případ mějte u sebe hotovost (doporučujeme min. cca 100,- EUR) na úhradu případných nutných
nákladů (po návratu pak Vaše potvrzené náklady vyúčtujete s pojišt'ovnou).

pojištěníje uzavřeno na základěplatnésm/ouvy uzavřené mezi CKLoudatour a pojišťovnou UNIONa. s.

CK LOUDATOUR se sídlem v Plzni JE ŘÁDNĚ POJIŠTĚNA PROTI ÚPADKU
DLE ZÁKONA 159/99Sb. u pojišťovny UNION a. s.

IX. Odpovědnost za případné Škody a za nezletilé účastníky
Odpovědnost za skupinu a především nezletilé účastníky nese plně objednatel a pedagogický doprovod
objednatele. Veškeré způsobené škody na vybavení penzionu, či dalšího majetku je objednatel povinen neprodleně
na místě uhradit v plné výši v EUR. Je nutné sepsat protokol o pojistné události (co se stalo, komu byla způsobena
škoda + kontakt na poškozeného, vyčíslení škody, příp. fotodokumentace, doklad o uhrazení škody v hotovosti,...)
K finančnímu vyrovnání dochází mezi pojištěncem a pojišt'ovnou. pojištění odpovědnosti za škodu je zahrnuto
v ceně zájezdu.

X. Reklamace služeb cestovní kanceláře a další povinnosti CK a objednatele
Cestovní kancelář je povinna zajistit v uvedeném rozsahu a termínu dohodnuté služby.
Objednatel je oprávněn - vyžadovat služby stanovené pro akci

- reklamovat případné vady poskytnutých služeb, včetně požadování odstranění vady,
doplnění služeb.

Objednatel je povinen uplatnit veškeré reklamace neprodleně na místě vzniku vady u zástupce CK, případně
písemně do třech měsíců po návratu z akce.
Zástupce CK je povinen v případě možnosti zajistit okamžitou nápravu, event. sepíše s objednatelem protokol,

k

který zašle majiteli CK a ten případně rozhodne o poskytnutí přiměřené slevy.
Objednatel (resp. všichni účastníci) jsou m. j. dále povinni:
- zaplatit CK LOUDATOUR ve stanovených termínech stanovenou cenu.
- poskytnout CK LOUDATOUR nezbytnou součinnost, která je třeba k zajištění služeb a počínat si tak, aby

maximálně přispěli ke zdárnému průběhu akce
- postupovat podle předaných písemných pokynů pro účastníky akce
- dodat nejpozději 2 týdny před odjezdem seznam účastníků, který musí obsahovat: Jméno a příjmení, rodné číslo
a trvalé bydliště včetně PSČ.

(Případné změny nutno nahlásit ihned - nejpozději však 24 hod před odjezdem - při nedodržení této podmínky není
CK povinna uzavřít pojištění léčeb. výloh a účastník se pak musí pojistit sám, na vlastní náklady).

XI. Ubytování a stravování
V penzionu Schône Aussicht dle rozpisu. Všechny pokoje jsou s WC a sprchou na pokoji .
Dále k dispozici - botárna, lyžárna (doporučujeme však nechávat lyže přes noc v autobusu), společenská místnost.
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Strava:
polopenze - začíná první den lyžování (15.12.) snídaní a končí poslední den lyžování (18.12.) snídaní

Snídaně - v ceně
Oběd - není v ceně - z vlastních zásob event. doporučujeme navštívit některé z mnoha občerstvovacích zařízeni'
přímo v lyžařských areálech
Večeře - v ceně - teplá večeře

XII. Náhrada za nevyužití doby platnosti skipasu v důsledku zranění, či jiných
okolností
V případě nevyužití celé doby platnosti skipasu v důsledku zranění účastníka, či uzavření areálu (z důvodu
špatného počasí, či technických závad a překážek), se případná náhrada řeší dle zvyklostí jednotlivých lyžařských
středisek. Právním partnerém účastníka je příslušná vlekařská společnost, která dle vlastních všeobecných
podmínek poskytuje, či neposkytuje částečné náhrady. V některých případech se u některých společností jedná o
částečné finanční vyrovnání nebo (většinou) poskytují pouze nepeněžní plnění ve formě poukazu na určitý počet
lyžařských dní s platností většinou l rok. Cestovní kancelář do tohoto vztahu nemůže zasahovat a případné
poukazy neproplácí.

Úrazy a /e/ich předcházení
Na Školních akcích dochází k poměrně velkému počtu drobně/ši"ch, ale i váŽně/ších úrazů, jej'ichžpočet stále
stoupá.
LyŽování a snowboardingjefyzicky i psychicky nároČnou Činnosti; vyžadující odpoyl"dajl"cl"přl>rayu, dostatečný
odpočinek, přiměřenou Životosprávu a i ,,jasnou hlavu". Podceňováním těchtofaktorů riziko úrazu prudce
stoupá. Stále stoupajíci"nárůst lyŽařů vAlpách :;působil, Že všechny alpské tratě a sjezdovkyjsoupod stále
bediivě/'ší kontrolou speciálních policejních sloŽek. Veškeré střeijy, úrazy apod. se peČlivě vyšetřu/ía vinícijsou
dle místních zákonů velmipřísně stíháni.

Rádi bychom tento nepříznivý trend zastavili, provedlijsme tedy analýzu a dospěli k následu/íci"m doporučením.'

- zvážit, zda nepřiplatitjednu noc (možno i bez večeře) a vyhnout se lyžovánípo noci v bušu
- při vícedenním lyžování volitjeden volnýpůlden nebo cca 3. den lyžování o několik hodin zkrátit

- dodržovat večerku ve 22 hod, nepít alkohol v nepřiměřeném množství a v přl>adě ,,prodloužené" večerky
posunout dopolední odiezd na lyže

- při špatném počasí odlet dříve ze sjezdovek a nelyžovat za velmi špatného počasí s malou viditelností
- při vynucenépřestávce kombinace sjinou činností - bazén, návštěva něiakého objektu (město, ukázková

výrobna, muzeum, památky apod.)

XIII. Závěrečná ustanovení '
l) Tato smlouva se uzavírá jednorázově na výše uvedenou akci a vstupuje v platnost dnem

jejího oboustranného potvrzení.

2) Smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemnými dodatky, na nichž se obě strany dohodnou.

3) Právní vztahy, vyplývající z této smlouvy se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.

4) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

5) Smluvní strany souhlasí s uzavřením smlouvy za výše uvedených podmínek.

V Plzni 4. 10. 2016

(za CK Loudatour)

V ' " Gymnázium " ""

(za objednatele)


