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V V I V I InSmlouva o zajistem zahranicmho vy]ezdu
Smluvni strany

ZS Cernofice, pfispévkové organizace
Pod §k0l0u 447, 252 28 Cemofiice
IC: 61385158
1)1é;cz613s515s
Zastoupenéz Mgr. Ludmilou Zhoufovou, feditelkou ékoly
Kontaktz lzh0uf0va@zscem0s.cz, tel. 602 501 121
( déle jen objednavatel)

H

ing. Michal Chalupa
CK ,,sCO()Ltrips“
Slepé 319, 252 29 Lety
16:; 43646204
Zastoupenzi: ing. Michalem Chalupou
Kontakt: ck-s.c00l.trips@seznam.cz, tel.601 340 159
( déle jen dodavatel)

Smluvni strany uzaviraji nésledujici smlouvuz

I. Zékladni ustanoveni a piedmét smlouvy

Na zfikladé poptévky objednavatele a nabidky dodavatele na zéjezd do Londina a
Portsmouthu (Velké Briténie) je uzaviraina nésledujici smlouva.

1. Dodavatel se zavazuje zajistit pro objednatele §koh1i vylet do zahraniéi v terminu
14.-19. 5. 2020.

2. V)’/letu se zfiéastni 42 Zékfi Z§ a 3 pedagogiéti pracovnici. Zv)"§eni nebo sniieni
kapacity lze uéinit pouze po vzéjemné dohodé smluvnich stran.

3. Cena zéjezdu: 7 440 K5 na osobu. Cena je koneéné za pfedpokladu, 2e v dobé
podepszini smlouvy k terminu konémi zéjezdu nedoj de kc zméném, majici za nésledek
zvj/éeni ceny zéjezdu 0 vice nei 5% a které nemfiie CK ovlivnit (napf. zv}'I§eni
nékladfi dopravného, navyéeni devizového kurzu ap0d.).

Celkové cena s DPH: 3l2.480,- K5
DPH: 65 620,- K6

4. Vedouci vyletu za Z§ je Mgr. Romana Zemanovsi.
5. Vedouci zéjezdu za CK je ing. Michal Chalupa.

II. Povinnosti dodavatele a objednatele

1. Dodavatel zajisti dopravu luxusnim autobusem zahraniéni vyroby po celé trase
zzijezdu, 3x ubytovémi v anglickych hostitelskych rodinéch v Londyné ve dvou-, tfi- a
étyflfiikovvch pokojich s 3x polopenzi, trajekt do Anglie a zpét, pojifiténi lééebnvch
vyloh v zahraniéi, pojiéténi CK proti ilpadku prfivodce po celou dobu zéjezdu.



’ 2. Objednatel pfedé zéstupci cestovni kanceléfe zévazné pfihlééky \'1<‘3astnfk\'I1 (véetné
pedagogického doprovodu) do 10. 5. 2020. Zévazné pfihléfiky obsahuji nésledujici
fidaje: jméno a pfijmeni, adresu, datum narozeni, rodné éislo, éislo pasu, kéd
zdravotni pojiéfovny a podpis fiéastnika zéj ezdu (u osob mlad§ich 18 let podpis
zékonného zéstupce).

3. CK se zavazuje, Ze osobnimi fidaji 2 pfihlééky bude naklédat dle poiadavkfl a podminek
GDPR. CK potfebuje tyto ildaje (jméno + pfijmeni, adresa, rodné éislo) k pojifiténi (xéastnflcfi
zéjezdu, bez téchto fidajfi nelze fiéastniky zzijezdu pojistit.
Cislo pasu éi OP a datum narozeni vyiaduje lodni spoleénost na svfij seznam "Coach
Passenger Manifest"

4. Stomo podminky zéjezdu jsou obsaieny na pfihléfice, které tvofi nedilnou souéést této
smlouvy.

III. Zaivéreéné ujednéni

1. Dodavatel bere na védomi, Ze Objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zékona
6. 340/2015 Sb., o zvléétnich podminkaich fiéinnosti nékterj/ch smluv, uvefejfiovémi
téchto smluv a 0 registru smluv a mfiie se na néj vztahovat povinnost zverejnit tuto
smlouvu v Registru smluv, coi je podminkou jeji iléinnosti. Smluvni strany se
dohodly, ie v takovém pfipade zverejnéni této smlouvy v Registru smluv zajisti
Objednatel nejpozdéji do 30 dnfi ode dne jejiho podpisu posledni ze smluvnich stran a
smlouva pak nab)’/vé fiéinnosti dnem jejiho zvefejnéni v Registru smluv. Dodavatel
souhlasi se zvefejnénim celého obsahu této smlouvy. Smlouva bude zérovefi zvefej néna
na webovvch strémkéch §k0ly.

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

Tato smlouva nabvvé platnosti dnem podepséni objednatelem a zéstupcem CK.

Pfilohy: Program zélj ezdu
Pf-ihléfika véetné storno podminek
Kopie koncesni listiny CK
Kopie pojistky CK proti fipadku (Generali Poji§t’0vna a.s.)
Potvrzeni 0 zaplaceni poplatku do Garanéniho Fondu CK pfi MMR CR

V Cemoéicich, dne 17. 9. 2019
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