
Smlouva
s provozovatelem Zařízení o zajištění Stravování a ubytování

1. odběratel:
Základní škola Vorlina Vlašim, příspěvková organizace
U Vorliny 1500, 258 01 Vlašim

tel.:
IČO; 70130426
zastoupená: ředitelem Mgr. Petrem Iíšou

a
dodavatel:

Scarlet europe s.r.O.
adresa: Braunerova 563/ 7, 180 00 Praha 8 - Libeň
tel.:
IČO; 024 98 533

uzavírají Spolu tuto smlouvu o zajištění Stravování a ubytování žáků, vč. doprovodu.

2. Provozovatel zajistí ubytování a stravování na penzionu Sokol v Pasekách nad Jiz.
v termínu: 16.2. - 23.2.2019
cena za osobu: 2850,-Kč / pobyt pro ped. doprovod je zdarma /
počet osob: 40 žáků až 45 osob kurz
stravování: plná penze
Náklady za ubytování a stravování budou účtovány podle skutečného počtu osob
nahlášených při příjezdu.

3. Pobyt v objektu:
nástup : 16.2. večeří
ukončení : 23.2. snídaní

4. Dodavatel prohlašuje, že uvedený objekt splňuje hygienické podmínky
ubytovacího a stravovacího zařízení pro pobyt dětí školního a předškolního věku
dle vyhlášky 106/2001 Sb. MZ ze dne 26.3.2001.

5. Forma finančního vyrovnání: záloha 50000,- Kč do 21.11.2018 na základě
daňového dokladu. Doplatek a vyúčtování bude provedeno po skončení kurzu.
Fakturace bude provedena na Unii rodičů při ZŠ Vlašim Vorlina, z.s., se sídlem U
Vøfliny 1500, 258 01 Wašim, IČO 06680682.
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Smlouva
S provozovatelem Zařízení o Zajištění Stravování a ubytování

1. odběratel:
Základní škola Vorlina Vlašim, příspěvková organizace
U Vorliny 1500, 258 01 Vlašim

tel.:
IČO; 70130426
zastoupená: ředitelem Mgr. Petrem ]íšou

a
dodavatel:

Scarlet europe s.r.o.
adresa: Braunerova 563/ 7, 180 00 Praha 8 - Libeň
tel.:
IČO; 024 98 533

uzavírají Spolu tuto smlouvu o zajištění Stravování a ubytování žáků, vč. doprovodu.

2. Provozovatel zajistí ubytování a Stravování na penzionu Sokol v Pasekách nad Iiz.
v termínu: 2.3. - 9.3.2019
cena za osobu: 2850,-Kč / pobyt pro ped. doprovod je zdarma /
počet Osob: 58 žáků až 62 osob kurz
stravování: plná penze
Náklady za ubytování a Stravování budou účtovány podle skutečného počtu osob
nahlášených při příjezdu.

3. Pobyt v Objektu:
nástup : 2.3. večeří
ukončení : 9.3. Snídaní

4. Dodavatel prohlašuje, že uvedený objekt splňuje hygienické podmínky
ubytovacího a stravovacího zařízení pro pobyt dětí školního a předškolního věku
dle vyhlášky 106/ 2001 Sb. MZ ze dne 26.3.2001.

5. Forma finančního vyrovnání: záloha 50000,- Kč do 21.11.2018 na základě
daňového dokladu. Doplatek a vyúčtování bude provedeno po Skončení kurzu.
Fakturace bude provedena na Unii rodičů při ZŠ Vlašim Vorlina, z.S., se sídlem U
vøfliny 1500, 258 01 vlašim, IcO 06680682.
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