
Smlouva 0 zajiéténi zahraniéniho vjrjezdu
Smluvni strany

Z§ (Iern0§ice, pfispévkové organizace
Pod §ko1ou 447, 252 28 Cemoéice
16:; 61385158
DIC‘: cz613s515s
Zastoupené: Mgr. Ludmilou Zhoufovou, feditelkou §koly
Kontaktt l2houtovafiD7scer11os c7, tel. 602 501 121
( déle jen objednavatel)

El

CK ,,sCOOLtrips“
Slepé 319, 252 29 Lety
16:; 43646204
Zastoupené: Ing. Michalem Chalupou
( daile jen dodavatel)

Smluvni strany uzaviraji nésledujici smlouvu:

I. Zzikladni ustanoveni a pfedmét smlouvy

Na zékladé poptévky objednavatele a nabidky dodavatele na zéjezd do polského Krakova je
uzaviréna nésledujici smlouva.

1. Dodavatel se zavazuje zajistit pro objednatele §kolni v3’/let do zahraniéi v terminu 2. -
4. 5. 2019.

2. V3’/letu se ziléastni 44 iékfi Z§ 3 pedagogiéti pracovnici. Zvyéeni nebo sniieni
kapacity lze
uéinit pouze po vzéjemné dohodé smluvnich stran.

3. Cena zéjezdu: 2 290 K5 na osobu. Cena je koneéné za pfedpokladu, ie v dobé
podepséni smlouvy k terminu konéni zéj ezdu nedojde ke zméném, majici za nésledek
zvy§eni ceny zéjezdu o vice nei 5% a které nemfiie CK ovlivnit (napf. zvvéeni
nékladfi dopravného, navyéeni devizového kurzu apod.).

Celkové cena s DPH: 100 760,- K6
DPH: 21 159,- K6

4. Vedouci vyletu za Z§ je Mgr. Ludék Svoboda.
5. Vedouci zéjezdu za c.k. je Ing. Michal Chalupa.

II. Povinnosti dodavatele a objednatele

1. Dodavatel zajisti dopravu luxusnim autobusem zahraniéni v)’/roby po celé trase
zé1jezdu,1x ubytovaini v hotelu IBIS Budget v Krakové ve tfilfiikovvch pokojich se



snidani, pojifiténi lééebnych V3’/loh v zahraniéi, pojiéténi CK proti fipadku prfivodce po
celou dobu zzijezdu.
Tyto sluiby jsou zahrnuty v celkové cené zéjezdu.

2. Objednatel pfedé zélstupci cestovni kanceléfe zévazné pfihléfiky iléastnikfi (véetné
pedagogického doprovodu) do 25. 4. 2019. Zévazné pfihlééky obsahuji nésledujici
fidaje:
jméno a pfijmeni, adresu, rodné éislo, éislo pasu, kod zdravotni poji§t’ovny a podpis
fiéastnika zéj ezdu (u osob m1ad§ich 18 let podpis zékonného zéstupce).

3. Storno podminky zéjezdu jsou obsaieny na pfihléfice, které tvoii nedilnou souéést této
smlouvy.

III. Zaivéreénai ujednzini

1. Dodavatel bere na védomi, Ze Objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zeikona
6. 340/2015 Sb., o zvléétnich podminkéch fiéimmosti nékterj/ch smluv, uvefejfiovéni
téchto smluv a o registru smluv a mfiie se na néj vztahovat povinnost zvefejnit tuto
smlouvu v Registru smluv, coi je podminkou jeji fiéimosti. Smluvni strany se dohodly,
Ze v takovém pfipadé zvefejnéni této smlouvy v Registru smluv zajisti Objednatel
nejpozdéji do 30 dnfi ode dne jejiho podpisu posledni ze smluvnich stran a smlouva pak
nabjwzi fiéimqosti dnem jejiho zvefejnéni v Registru smluv. Dodavatel souhlasi se
zvefejnénim celého obsahu této smlouvy. Smlouva bude zérovefi zvefejnéna na
webovych strénkéch ékoly.

2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichi kaidé smluvni strana
obdrii po jednom stejnopisu.

Tato smlouva nabvvé platnosti dnem podepsémi objednatelem a zéstupcem CK.

Pfilohy: Program zéjezdu
Pfihlééka véetné storno podminek
Kopie koncesni listiny CK
Kopie pojistky CK proti fipadku (Generali Poji§t’ovna a.s.)
Potvrzeni 0 zaplaceni poplatku do Garanéniho Fondu CK pfi MMR CR
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