
Smlouva

o poskytnutí přechodného ubytování

Ubytovatel: Scarlet europe s. r. o.
Braunerova 563/7
18000 Praha 8-Libeň

(zastoupenou: Jindřichem Mullerem, jednatelem společnosti)

Ubytovaný: Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov
Hradská 894

39601 Humpolec
IČO: 70504547
DIČ:CZ70504547

(zastoupenou: PhDr. Vlastimilem Fialou, ředitelem školy)

Základní škola Humpolec,
_Hriidsk;i 894, okres Pelhřimov
DOŠLO: c\ A. ĎQ /f

_?L
Přílohy

f3. /^. /S

l. Předmět smlouvy

Ubytovatel se touto smlouvou zavazuje, za podmínek uvedených v této smlouvě a v Ubytovacím řádu, se kterým bude
^Y^v!nt s,cznámen při nástu.PU- PoskYt"out ubytovanému na přechodnou dobu, určeno v či. II této smlouvy,
přechodné ubytování a to v penzionu SOKOL, Paseky nad Jizerou 270, Paseky nad Jizerou 512 47.
u.b.Y.t°vané osobY jsou SPeciflkovány " seznamu kter/ se stane přílohou této smlouvy při nástupu při nástupu do chaty a
ubytovaný se zavazuje za poskytnuté ubytováni, včetně níže uvedených služeb s nim'spojených, zaplatit sjednanou cenu
ve sjednaném terminu.

Ubytováni se sjednává na dobu 2. l. - 6. 1. 2018
II. Doba ubytováni

lil. Cena ubytování
Cena za ubytováni a plnou penzi s pitným režimem činí: l 700, - Kč osoba/pobyt.
Cena je splatná zúčtovací fakturou po ukončení pobytu.

IV. Ostatní ujednání

. Ubytované osoby mají právo užívat ubytovací prostory - jednotlivé pokoje, podle rozpisu ubytováni. Ubytovat
v těchto Prostorách jiné osoby je možno pouze se souhlasem ubytovatele a se změnou ceny za ubytování
odpovídající vyšším nákladům za ubytování.

. Spolu s přehledem ubytovaných bude ubytovateli předán i seznam převzatých klíčů.

. Ubytovaný byl seznámen s ubytovacím řádem, se kterým souhlasily i všechny jim zajištěné ubytované osoby a
zavazuje se tento řád v plné míře dodržovat.

. V případě závažného porušení této dohody nebo ubytovacího řádu ubytovanými a to zejména v případě
nezaplaceni ceny za ubytování ve stanoveném terminu, při opakovaném rušení nočního'klidu, niče ni a
poškozování zařízeni a inventáře ubytovacích prostor svěřených ubytovaným apod. (blíže specifikováno
v ubytovacím řádu), má ubytovatel právo jednostranně odstoupit od této smlouvy a ubytovací vztah tímto
ukončit.

. Ubytovatel je povinen zabezpečit podmínky pro hygienu, stravováni a ubytováni v souladu s hygienickými,
gastronomickými a společenskými normami i s ohledem na věk a složeni ubytovaných.

. Veškeré další, v této smlouvy neupravené vztahy, například náhrada způsobené škody ubytovanými, se řídi
občanským zákoníkem. V případě, že se některá ustanoveni této smlouvy dostane do'rozporu s Ubytovacim
řádem, platí přednost této smlouvy před Ubytovacím řádem.

. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každá ze stran obdrží po jednom z nich.
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