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Smlouva o zajištění akce

Klient
Základní škola,Praha 10
jakutská 2h2lo, tn
lčo: 65993250

lJzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o zajištění akce

Základní škola, Praha

'akltská 
2ll2l'0

; Z li. B3, 2018

l. Počet stravovacích a služeb nlze tabulkám

R5 Avia Termín Děti Dospělí cena celkem

Typ ubytování- HB 20._25.5.2018 63*310Kč*5nocí 6*0Kč*5nocí 97 650,- Kč

osob celkem 63 6

Tprmíň ití Dospělí Celkem
Typ stravování- Plná penze
(stravování 5x denně a pitný

režim)
20._25,5.2018 63, 6 69

Cena pobytu pro 1 osobu za pobyt na 5 nocí včetně plné penze činí t55Q-Kč včetně DPH (1g77,,5o,-Kčbez DPH).
Na každých 10 žáků je 1 dospělá osoba jako'pedagogický dohled zdarma'včetně stravy.
Celková cena za objednané sluŽbY v RS Avia Varvažov, Varvažov 132, 398 33 ostrovec tedy činí 97650,- Kč včetně DpH (83oo2,50,_Kč bez DpH),

ll. a

Záloha ve výši 50% Loo%

Bude uhrazena do 20.3.2078 Den skončení Fobvtu
Výše zálohy v Kč 48825,- Kč (Včetně DPH) Dle vyúčtovacího protokolu

Agerríu

FakturakúhradězálohybudeVystaVenak6.3.2018.Platbabudeprovedenana
uvádět při platbě). Bankovníúčet43-6721t61237/Ot}O. -', '

VYÚČtování doPlatku Proběhne v den skonČení pobytu dle reálného počtu účastníku pobytu vystavením vyúčtovací faktury v hotovosti nebobankovním převodem.

lll. Termín a stravování
Den nástupu klienta je 20.5.2ot8 a prvníjídlo, ktenim pobyt zaČÍná, je oběd. Den odjezdu klienta je 25.5.2ot8a posledníjídlo, ktenim pobyt
končí, je snídaně a svačinovrý balíček na cestu.

lV. Další ustanovení
RS Avia bude v termínu 20. - 25.5. 2018 k dispozici pouze pro účastníky školy v přírodě zš Jakutská.

Klient se zavazujePředat PoskYtovateli aktuálníseznam účastníků za účelem naplněnízákonné povinnosti evidence ubytovaných osob,
PoskYtovatel sluŽebzajistíubytováníastravováníděťadospělýclosob_Úuladusplatnouvyhláškou č.7o6/2oo1Sb.,vezněnípozdějšíchpředpisů.Nejpozdějido10.5:2o18zašleiloskytovatelnakoniakiníe.mailbrozborvojy.

Úpravupočturezervovanýchlúžekjemožnoprovádětprůběžněpísemněnaadresufavšaknejpozdějido20.4'2ot8.Vpřípadě
navýŠení PoČtu lŮŽek Vám vYjdeme vstříc, pokud nám to umožní aktuálně uotne trláffiT6]iiiř. V případě ,"nšiho počtu účastníků neboúplného zrušení pobytu jsou storno podmínky následující:
Více než 45 dní před nástupem na pobyt tO% ceny pobytu,
45 - 31 dní před nástupem na pobyt 30 % ceny pobytu.
30 - 22 dnípřed nástupem na pobyt 5a% ceny pobytu.
21-L5 dní před nástupem na pobyt 75% ceny pobytu,
14 - 6 dnípřed nástupem na pobyt 9ao/o cenf pobytu.
5 - a méně před nástupem na pobyt 100 % ceny pobytu.

Tolerance storna pobytu z dŮvodu nemoci akceptujeme bez storno poplatku maximálně u to%žákiz celkového počtu účastníků.

VŠechny cenyjsou koneČné. Tato smlouva nabývá platnosti a ÚČinnosti dnem podpisu oběma stranami, pokud ji objednatel podepíše a doručí
ve dvou vyhotoveních na adresu zhotovitele nejpozději do 7 dnů.
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