
Rekr^ční areál Orlík -Louž^ 
HADAM
Zbenice 9, MiUn, 262 3! 
iČ: 26692716 
DIČ: CZ26692716 
tel +1 
e-mail:
sstoupený: p. Bfetí^avem Hákem na jedné ^raié

Maíeř^á §<ola Praha9 - Hloubětín 
Z^en^á S0C¥32 
Pi-afía 9 
198 00
IČO: 709208IS

aasteupcMý; Bfe. Hefena ^chová (ředitdka iíoíy) 
te I.
vedoudakce^fc Veronika Finferová 
tel^ 
e mail;

uzavírají

SMLOLVU O UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 
Pftl OZDRAVNÉM POBYTU - éKOLA V PŘÍRODĚ.

Předmět smlouvy:

Ffsdměte^n t^o smloivy jezajištéií ozdra/ného pctoytu “ švP,

Podmínky smlouvy :

Ubytování: vhíawní budově v jedncílivých pokqídia^Dartmár^itr 

Termín : 19.5.-25.5.2018

Redpokiádaný počet ú^níků pd)ytu : max.

- Předškdnícťiděíí max.: 30
- Počd pedagog! ck#íO dqjrovodu: 4
- ZsČéiek pdjytu: dDědem
- Konce pobvlu: snídaní

na áraiě druhé

Cenové podmínky;

1. Srtuvní sírany ^dotodiy na smluvní ooíé kteráž ní:



T!:- ic:

i?

Cena 22i před§<oÍn! dftě; 335,- Kč/dít&'noc (ubytování + 5x denné^rava + pitný režm). 

Každý pedagog na 10 dSi zdarma

Ona 7Si f^dagogický doprovod nad J/IO : 50í),» Kč/pedagog/noc.

2. Objednáte I se jménem p. Dis, Heleny Zycho\’é zavazuje uhradit č^ku násIsJovně: 
l Fakturu na úhraiu ve výa 50(M Kč pro závaznou rezervaci termí nu

splatnou do 31.1.2018
II. Fakturu na ^ečnoj úiradu ve výS 50% z předitóžné c^iy z^edu dle počtu do

30.4.2018
Ilí. Doplatek dfe skutečného počtu LÍiČasír«ků spíaÉrý m míáě v hotovosti, nebo do 10

dnů po doručeni fádury.

Dali dohodnuté podmínky;

1, Smluvní árany navz^em zavazuj! informovat ^ o případných změnách týkajicích 
se termínu, popřípadě ntrncáno^i plr^i jedrézesírax

2, Ffi závazré rezayaci to’mlrw a náiedném zrušeni termírw r^x> posuriLíí termínu má 
provozovad právoa ú^ováia[-nopcpl^kydle#:íuánihoceníku a dochází
k propadnutí I. rezervační zálohy K)00 Kč.
Stáno poplatky za zrušené osday při iskuíečněrém pdjyíu sudují při rozdílu 
vyšším 20% z pferipd^iíááír^o celkového poSu úěai;nfků.
Jednorázový popisek při stcrru většho počtu osob než 20% je200 Kč/dc^ý a 1(X) 
Kč/dítě.

3, Objednatel sezavseujedcpředu r^iásit d^ř s beztepkowu nebo jinou dietou či 
zdravotními omezeními a bude s provozovatelem, konzultovat stravu před příjezdem,

4, Dodavatel zajisti stravování v rozsahu plné penze 5 x detně pitný r^im v množství 2.1 
tekutin na osobu dentié včetně polévek,

5, %rávná iasíiací ^resa pro rodiče na pohlednice: Rekreační areái Orlík-LoijM:, 
Orlík-^ruhy il, Miíešov-Ktenovioe 262 56 - proam uveďte trávnou stresu, aby 
pcáta nechodila do sídla firmy, d#cuj i. Na pohlednid jeíf d)a kroměj mé^ia dítSe 
uvést také název školy, případnétřidu.

Tato smlouva vstupuje v platnost a v úánnc^ dnám jq ího podpisu oběma smluvními 
stranami.

Zánik smlouvy, tato smloiva rrt^být ukon&ra dohodou strai.

V Ffíbrami dne.... .^.9. Sr.

Za provozovatele : Za objednatele

iTEŘSKÁ ŠKOLA
Praha 8 - Hfcnibétin 

, Zatenaňské SOO 
PRVKOVÁ OřSGANIZACE 

iČO: ZÓ8 2asi8


