
I.ZÁKIAON! USTANOVENI

Tuto tmiouvu uz»vir«ií:

If^. Peti Ctstovní k»nc«!ár CK2. prov'ozovna Kdíkxjva 10, Praho 6.160 00

lřO;703377U, DIf 077810127375

po^iitřrra proti úpadku de zikona 159 / 1999 S(k u ERV pojišlovny, a. s, • i. iřn!o<Nv; 1180000043 

(dala jaf, CK2)

A

Zakladn/ ikola. P«a^^a 9 Horm fH>čarr4ce, RalA>Oř»tkď 1700, Ralibořická 1700/28.19300, Praí a 9

y Zdstoupaiii ří-tíiteleAacMtelky Jkořy PhDr. Mgr. Hana Kindlová

!ČO. 63a308?S{aaíf ;en ikoía) 

a topfot/ícv;

hotel Krávi* vyhlídka. Javorník 42. 38473 Vacov 
14.05.2018- 19.05.2018
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Smlouva o zotevovact akci pro dití

II. PoťET Účastníků

Přecpofciidflc*/ poíet iákťi (ncpoíita.íse déu udire'u) (nv^íno i rozpřti):

Pfetípcklddápý PO-CI dospělých osob |vř. /djiitět ých pon>oci CK2) [mimo oávstěv a rotímnych přisluirikú):

26
4
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• Přvdbižná c«n«

Cery se stdnwuje tu iáktddě pfedpokÍ6Uáf»é’;o počtu účástnťfců. Z to^toto počtu se vychďzl pfi vybéru ptedpéiťé ceny v P/ilo^e i. 1, kteia byia 
tkolou sriřVna v lanKí intormact pro účely přiWa^cwáni na akcí (vi; článek t{. této smlou^v)- PíedbéJná cena se múie oproti Hi^áfni cen^ hiít»/ 
iévisiosii na počtu skutečné uttrazených zátoh la účast ru vÝjezdu (viz následující bod},

• Finální ctná

Finální cenastanovetia na základé počtu včasr'é uhrazených záloh {či celých částek) k datu 19.0l.i018 a Pniohy d 1.
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v. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

* Doprava

C<2 vy5le přiměřené velký autobus.

• Ubytováni

Ubytováni ;e poskytnuto v objektu uvedeném v bodé 1 a blíže popsaném v tliiénem katalogu,

• Stravováni

Stravování S* rienné. pítny režim 6 dnů.
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Vlil. ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ

• CK2 ie zavazíme pos^vtnoi.f venter<* ^uibv tak. ;ak jí dojednáno v teto vnlnt.-vé. Phpadoé zrniny je možno uskiiteínli jeolre v připadř souhlav.; 
obou smluvTířch strar.

• SN»ivní strany si smícxjvu pPeíetly, jei^otíiva ustanoven oripoviciaji jejicfi svobo(*ip vúH a na důkaz tohoji pociepiwjř

• '^koia stvrzuje, že ji byly před podpisem vnlouvy piedany < veikeré doprovodné matpnálv (Posudek o zdravotrv způsobilosti drtéte. ProWáíenť, 
Seznam dopor'.^enveh véci. Obrázky objektu, Nárnety na výíety. Plan objektu, Informace pro rodiče s přihláškami. Kontakt r^a hygienickou starlet a 
iékate}.

• Podpisptn tétnsmloiA y tko'a St^tzoje, že se seznamld se Všeobecnými sniluvnirw podmínkansi ceslovi-i kanteláie CK2. kie»é jsou nedílnou 
souřásti teto smlouvy, a soubíasi s rstmi.

• T ato smionva je platná ode dne podpisu obou smlus-ních stran.

• Smlouva byla vyhotovena ve 3 výtiKích. Jedno vybotwem obdri CK2. dvé škola.

• SmliA'rt strany výslovné sjediiávaji. ieuvetejnén teto smtouvy vregrstru smluv dle zákona t. 340/IS Sb. ozs^áiinich podrrWnkath ťrČ¥>nostl 
néktefych smlw. uzeíe ^ovanr léchto smluv a o regfelru vribv (zákon o legnUu smbv) zajistí iktia.

• ^koia se zavazuje zaslat jedno ootvrzefié vybntoverv smlouwlra/irko Školy a pcxjpis oprávnéne osoby) s vybranými vanartamia '/yplnéným 
pořrem osob zpét a to r.e/pozdén dn 5. 1. 2018

Cesfovri kafvřla/ r» J 
pfafko\4 10 
160 00P'at‘aa

?a /ai-iadn, Sko'a, Prah* 9 • Metní 6oZ#řr>ice flat;bo''Cliá 1700 
«*tiDo>ckft 170n/7S 
19300 Prah* 9

podoís op’avi->e’'e osooy

Ing. Petr Pospíšil

v Praze flna

pCKlo-s ooiavnéné osudy 

PhDr. Mgr. Harva Kindlové

v Praze dne' 16.01.2018
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