
Smlouva o zabezpečení výuky plavání

pro základní školu

Poskytovatel: Aqua Sport Club s.r.o.

zastoupen: Klárou Klápovou, jednatelkou společnosti

se sídlem: Náměstí Na Sádkách 704, 252 41 Dolní Břežany

IČ: 02653389

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

a

Objednatel: Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554

zastoupen: Mgr. Pavlem Kopečným, ředitelem školy

se sídlem: Květnového vítězství1554, Praha 4, 149 OO

IČ: 47611863

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

čl. |

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zabezpečení výuky plavání žáků základní školy (dále jen objednatel) ve školním

roce 2018/2019 v období od 5.9.201 do 31.1.2019. Plavecká výuka na l. pololetí školního roku 2018/2019

zahrnuje 20 lekcí. Doba jednotlivé lekce je 50 minut.

čl. "

Místo a čas plnění

   

Plavecká výuka bude probíhat v Plaveckém areálu Jedenáctka VS, na adrese Mírového hnutí 2385/3,

Praha 4 —- Chodov.

Plavecká výuka bude probíhat v rozsahu 2 lekcí týdně, každé/ýpondělí—

a každou středu— v období 20-ti po sobě jdoucích týdnů I. pololetí školního

roku 2018/2019. Termín první lekce je 10. 9. 2018 (pondělí) a S. 9. 2018 (středa).

V případě, že lekce, resp. týdenní termín lekce připadne na den státního svátku nebo na den

vyhlášených prázdnin MŠMT, poskytovatel objednateli lekci, která se z důvodů uvedených v tomto

odstavci tohoto článku této smlouvy neuskuteční, nahradí v termínu dohodnutém mezi

poskytovatelem a objednatelem.

ČI. lIl

Cena plnění, její splatnost a storno podmínky

Objednatel uhradí cenu plavecké výuky na základě faktury vystavené poskytovatelem. Vyúčtování

bude provedeno nejpozději do jednoho měsíce po zahájení plavecké výuky. Vystavená faktura je

splatná ve lhůtě 30 dní od jejího vystavení, bezhotovostním převodem na účet poskytovatele.

Rozhodným datem je připsání částky ve prospěch účtu poskytovatele.



   
3. Cena za Iaveckou v'uku činí za I. ololetí 1800,-Kč/ 1 žák (20 x 90,—Kč).

čl. IV

Organizačně metodické zajištění plaveckého výcviku

 



či. V.

Práva a povinnosti objednatele

 

čl. Vl.

Práva a povinnosti poskytovatele

]. Instruktor poskytovatele se připojuje k žákům v prostoru bazénu a zahajuje výuku plavání ve

stanovený čas.

Poskytovatel zajistí v prostorách sprch a šaten pravidelné stírání vody.

Poskytovatel vede agendu o plavecké výuce, kterou archivuje po dobu dvou let.

4. V případě, že nastane skutečnost na straně poskytovatele, kdy nebude možné plaveckou výuku

uskutečnit, je poskytovatel povinen toto neprodleně oznámit objednateli a dohodnout s ním náhradní

termín výuky. Totéž je poskytovatel povinen učinit i vtakovém případě, kdy na jeho straně nastane

skutečnost, že bude nutné výuku přerušit.

5. V případě úrazu žáka poskytovatel ve spolupráci s objednatelem zajistí první pomoc a ošetření.
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čl.VlIl

Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se vyhotovuje na I. pololetí školního roku 2018/2019 a nabývá účinnosti podpisem obou

smluvních stran.

2. Plavecká výuka bude zahájena v I. pololetíškoiního roku 2018/2019.



čl. IX

Ochrana osobních údajů

 

čl. X

Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatel i objednatel jsou povinni prostřednictvím svých pověřených pracovníků zajistit řádné

plnění této smlouvy. Poskytovatel i objednatel jsou povinni své pracovníky — tedy poskytovatel

instruktora, který vede kurz plavání a objednatel pedagogického pracovníka — seznámit s podmínkami

této smlouvy, zejména s povinnostmi a s odpovědností dle čl. iv. této smlouvy, s konkrétními pokyny,

právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, se zásadami bezpečného

chování.

2. Veškeré změny této smlouvy je nutno činit pouze písemnou formou a s předchozím souhlasem obou

smluvních stran. _

3. Tato smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá strana

obdrží po jednom vyhotovení.
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Za Poskytovatelé: Za Objednatele:

   

    

  

Základní školaAqua Sport Club s.r.o.

Klára Klápová Mgr. Pavel Kopečný

ředitel školy

 


