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Centrum ROBINSON, z.|l|., Téborské 2022, 252 28 Cernoéice, IC: 05662214
zastoupeno Petrem Novv— Feditelem z.L'|.
dale jen ,,dodavate|”

Zakladni §kola Cernoéice, okres Praha — zépad, Pod §ko|ou 447, 252 28 Cerno§ice, IEO: 61385158,
zastoupena Mgr. Ludmilou Zhoufovou, Feditelkou §ko|y,
d |ejen,,odbérate|” nebo,,Z§”

uzaviraji nésledujicf smlouvu:

Zékladni ujednéni
Dodavatel se zavazuje zajistit pro odbératele ékolu v prirodé v Rekreaénim stredisku SEBA
Borovice v terminu od 20. 5. do 24. 5. 2019.
§ko|y v pfirodé se zliéastni 105 déti1., 3. a 4. tfid Z§ a 5 pedagogickvch pracovnikfi Z§.
Zvvéeni nebo sniieni kapacity lze uéinit pouze po vzéjemné dohodé smluvnich stran.

Povinnosti dodavatele
Dodavatel zajisti ubytovéni ve vicelfiikovvch pokojich se spolefinvm socialnim zarizenim, v pevné
budové a v chatkach.
Dodavatel zajisti stravovéni 5x denné (snidané, dopoledni svaéina, obéd, odpoledni svaéina,
veéefe) a béhem celého dne pitnv reiim.
Dodavatel zajisti dopravu na §ko|u v pfirodé a zpét autobusem s odjezdem od budovy §ko|y.
Dodavatel zajisti odpoledni program béhem §koly v prirodé véetné materialniho vybaveni a
odmén pro déti. Pro mokrou variantu bude zajiéténa kryté spoleéenské mistnost. Odpolednim
programem se rozumi program v Easech 14.00 - 22.00. Na tuto dobu prevezmou a odpovidaji za
déti instruktori dodavatele, pokud neni v prfibéhu ékoly v pfirodé zrejmvm zpfisobem dohodnuto
jinak. Pedagogifiti pracovnici Z§ se programu mohou ve zminénvch Easech také aktivné L'|Eastnit.
Noéni dozor zaji§t'uje ékola.
Vybranv program: Cesta kolem svéta
Souéésti programu bude pateéni vvlet na Drabské svétniéky, kterv je jii zapoéitén v cené.
Dodavatel zajisti potrebnv pofiet instruktorfi, kteri budou realizovat sjednanv program.

Dal§i sluiby a ujednéni
Dodavatel zajisti zdravotnika vé. lékérniéky vybavené dle platné legislativy.
Dodavatel zajisti pro déti cestovni pojiéténi Uniqa, zahrnujici poji§téni storna a odpovédnosti.
Pojiéténi je automaticky sjednéno pro vfiechny déti a je zahrnuto do celkové ceny ékoly v pfirodé.
Dodavatel zajisti pro §ko|u v pfirodé: informativni strénku ékoly v prirodé na webu
www.ckrobins0n.cz.
Dodavatel pfipravi a s dostateénvm predstihem pred zaéétkem §ko|y v prirodé preda Z§
dokument ,,OhIé§eni zotavovaci akce”. Povinné dokumenty pro rodiée (Posudek 0 zdravotni
zpfiusobilosti a Prohlééeni o bezinfekénosti) zajisti §kola,
Z§ zaji§t'uje oh|é§eni §ko|y v prirodé prfsluéné Hygienické stanici a je zodpovédna za prijeti na §VP
pouze déti s platnou zdravotnickou dokumentacf (Posudek 0 zdravotni zpfisobilosti a Prohla§eni 0
bezinfekénosti).



IV. Cena a platebni podminky
17. Sjednané cena za dité je 3 370,- Ké/iék.
18. Cena za poji§téni Uniqa je 125,- K6/iék. Pojiéténije jii zahrnuto v cené za dité.
19. Cena je kalkulované pro minimélni poéet 100 zévazné prihlééenvch déti. Pri poétu zévazné

prihlééenvch déti men§im, nei je uvedeno, bude cena pomérné zvvsiena.
20. V cené jsou zahrnuty sluiby viz. El. ll. a Ill. této smlouvy. V cené neni zahrnuto vstupné a jizdné

nad ramec objednaného programu, vvdaje na nutné o§etFeni a léky.
21. Pedagogiifti pracovnici Z5 maji v rémci objednaného po<‘itu (viz. El |., bod 2) pobyt, stravovani a

dopravu zdarma.
22. Uhrada dohodnuté ceny probéhne na zékladé platby rodiéfi na Uéet dodavatele bud'jednorézové

nebo ve splétkéch.

Celkové Eéstka: 353 850 KE

V. Odstoupeni od smlouvy a storno podminky
23. V pripadé odstoupeni od smlouvy ze strany odbératele, je Z5 nebo rodié povinen uhradit

odstupné (storno popiatek) spojenv se zruéenim akce. Odstupné Eini, pokud je doba mezi
odstoupenim a okamiikem néstupu na akci:
vice nei 60 dnii 500,- Ké/os.
60-46 dnfi 30 % z celkové ceny akce
45-31 dnfi 50 % z celkové ceny akce
31-16 dnfi 80 % z celkové ceny akce
méné nei 15 dnfi 100 % z celkové ceny akce

24. Ostatni ujednéni
25. Smluvni strany se dohodly na tom, ie pred zahéjenim pobytu upresni plénovanv program a

v rémci informativni schfizky se seznami se véemi podrobnostmi ke §ko|e v pfirodé (organizaéni
zéleiitosti, éasy odjezdfi a piijezdfi, program ékoly v pfirodé, atd.).

26. Zéleiitosti vvslovné neupravené touto smlouvou se Fidi Véeobecnvmi obchodnimi podminkami
Centra Robinson, 2.0.. Smluvni strany podpisem smlouvy prohlafiuji, ie jsou svéeobecnvmi
obchodnimi podminkami seznameny.

27. Tato smlouva nabvvé déinnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami. Obé smluvni strany
prohlaéuji, ie tuto smlouvu uzaviraji svobodné a ie je pro né obsah této smlouvy srozumitelnv a
uréitv.

28. Niie podepsani proh|a§uji, ie jsou oprévnéni uzavrit tuto smlouvu, resp. jednat jménem smluvni
strany.

29. Dodavatel bere na védomi, ie Odbératei je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zékona E. 340/2015
Sb., 0 zv|a§tnich podminkach liiifinnosti néktervch smluv, uveiejfiovéni téchto smluv a 0 registru
smluv a mfiie se na néj vztahovat povinnost zveiejnit tuto smlouvu v Registru smluv, coi je
podminkou jeji Liéinnosti. Smluvni strany se dohodly, ie v takovém pfipadé zverejnéni této
smlouvy v Registru smluv zajisti Odbératel nejpozdéji do 30 dnC| ode dne jejiho podpisu posledni
ze smluvnich stran a smlouva pak nabvvé Liéinnosti dnem jejiho zveiejnéni v Registru smluv;
Prodévajici souhlasi se zveiejnénim celého obsahu této smlouvy.

30. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, znichi po jednom obdrii kaidé strana.
Pfipadné zmény nebo doplfiky této smlouvy mohou bvt uzavieny pouze pisemnou formou.

v Praze dne 16. 1. 2019 Av fjernoéicich dne 16. 1. 201
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