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objednatel: ZÁKLADNÍ Šrore VALDICE

Jičínská 30, Valdice, 507 11

IČ:10990921

zast.: ředitelem školy doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.

(dále jen objednatel)

Olrstaravatcl: Bruslařský klub Nová Paka, z.s.

Havlova l795, 509 0i Nová Paka

Ič 47474335

Bankovní spojení: 1 1 603 6 43 69 l 0800

Tel: +420777857721

zast.: Františkem Škvařilem, předsedou a Bohumilem Šmikou, jednatelem
(dále jen obstaravatel)

I.

Předmět smlouvy

1. Obstaravatel se za podmínek v této smlouvě uvedených zavazuje zajistit objednateli vedení
lyžařského výcviku žáků.

2. Oba účastníci se zavazulí řídit se při lyžařském výcviku provozním řádem lyžařského areálu.

3. Ve smlouvě i sou specifikovány úkoly pedagogického dozoru objednatele doprovázejiciho žáky
na lyžařský výcvik.

4. Obstaravatel, jako provozovatel zimního stadionu a lyžařského areá|u, má uzavřenou pojistnou
smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené jiné osobě, jŇ na zdraví, tak na majetku,
Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit
škodu či újmu při ubližení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s posky,tovaním
sj ednaných služeb.

II.

povinnosti ob§táravatele

1. Obstaravatel je povinen:

a) pro objednatele zajistit lyžařskou výuku dětí ZŠ,

b) zajisjit výuku odborně kvalifikovanými instruktory/kami a řídit se příslušnými předpisy
MSMT, které se vztahuj í k lyžařské výuce,

c) zajistit před zahájením výuky seznámení dětí s bezpečnostními zásadami, které jsou
povinni dodržovat, seznámit doprovázející pedagogy s pokyny lyžařské školy k
zajištění výuky, které jsou nezbytné k zajištění bezpečnosti.

2. Obstaravatel neodpovídá za zírátu lkrádež osobních věcí účastníků výcviku. Cennosti je nutné
uschovat u vedoucího lyžařské školy.
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ilI.

Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen:

a) předat písemný seznam dětí spolu s přihláškami dětí, které jsou nedílnou součásti této
smlouvy,

b) dodržovat harmonogram výuky, řídit se bezpečnostními pravidly.

IV.

Místo plnění smlouvy

Lyžařská výuka bude probíhat ve ski areálu Máchovka v Nové Pace ve dnech 17. 1.-21.1.
2022 v době od 8.00 do 9.45 hodin za předpokladu dostatečné sněhové pokrývky a příznivých
klimatických podmínek.

V,

Or ganlzačni zabezpečeni wýuky

a) Zodpovědnost a bezpečnost dětí při doprovodu nebo dopravě na lyžařskou výuku (tam i
zpátky) zodpovídá pedagogický dozor.

b) Předáním dětí apo celou dobu lyžařské výuky přebírají zodpovědnost instruktoři/rky.

c) Po ukončení 1yžařské výuky shromáždí instruktoři/rky děti na stejné místo jako při příchodu,
kde si je převezme pedagogický doprovod.

VI.

Platební podmínk),

1. Cenu kurzu činí částku 1.700,- Kč (eden tisíc sedm set korun českých) za každého žáka, který se
kurzu áčastní.

2. Objednatel je p ovinen zaplatit zálohu ve výši 5.000,- Kč (pět tisíc korun ěeských) do 30. |1,202I
na účet obstaravatele, a to na základé obstaravatelem vystaveného řádného daňového dokladu.
Zžxovei do tohoto termínu je objednatel povinen upřesnit počet žaků. Zbývajici cenu kurzu je
objednatel povinen uhradit dle skutečného počtu žáků do 3. 1. 2022., a to na základé
obstaravatelem vystaveného řádného daňového dokladu.

3. Případný poplatek 500,- Kč (pět set korun českých) za pí$čeni vybavení bude ukazen
objednatelem formou faktury po ukončení lyžařského výcviku.

4. V případě, že se žik, nemiže kurzu zúčastnit a objednatel předloží obstaravateli lékařské potvízení,
prokazující nezpůsobilost žétka, má objednatel právo na vrácení poměmé éásti 75 % ublazené
ceny lyžařského kurzu za nezpůsobilého žáka,

5. Píi zahájeni kurzu a následném neabsolvováni kurzu žákem zj akéhokoliv důvodu nemá
objednatel nárok na wácení ceny kurzu.

VII.

závéreóná u§tanovení

1. Pokud by se lyžařský kurz z důvodů nedostatku sněhu, vládních nařizení omeaýicich provoz či
z jakéhokoliv důvodů ze strany obstaravatele nemohl konat, lyžařská škola nabídne další volný



termín v rozsahu nedokončené výuky ve stejném kalendářním roce, případně po dohodě v
následuj ícím kalendářním roce.

2. V případě, že objednatel nebude chtít přesunout nedokončenou výuku do následujícího
kalendářního roku, vrátí obstaravatel poměrnou část ceny kurzu ve prospěch
objednatele.

3. Smlouva se uzavírá na dobu určitou (po dobu konání lyžařského kurzu 17, I.,2I. I. 2022)

4. Smlouvaje lyhotovena ve dvou originálech, z nichžjeden obdrží objednate1, druhý zhotovitel

5, Součástí smlouvy jsou závazné přihlášky, podepsané zakonnlimi zástupci, kteří svým podpisem-
souhlasí s uvedenými inlormacemi.

V Nové Pace dne 23 . 10. 202l

Za objednatele:

01 Nová Paka


