
Objednatel: Základní škola Valdice

Jičínská 30, 507 l1 Valdice

|Č:70990921

Zast.: doc. PhDr. Tibor Vojtko Ph.D., ředitel

(drále jen objednatel)

]a
.

:

i Obstaravatel: SKJ Máchovka Nová Paka - Lyžařská škola" půjčovna a servis
1

1 Ing. Marek Šmika
i IČ:0708747l
l

. if,XrT."#;#3-853692o207/0l00
(dále jen obstaravatel)

I.

l. Obstaravatel se za podmínek v tétoT:ťJ:*#' zavazujelajistit objednavateli vedení
lyžařského výcviku áků.

2. Oba účastníci se zavazují řídit se při lyžařském rnýcviku provozním řádem lyžařského areálu,

3. Ve smlouvě jsou specifikovany ukoly pedagogického dozoru objednavatele doprovazejícího
žáky na lyžařský qýcvik.

4. Obstaravatel, jako provozovatel lyžařské školy, půjčovny a servisu, má uzavřenou pojistnou
smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené jiné osobě, jak na zdraví, tak na majetku.
Pojištěni se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nalrradit
škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s posky,tová-
ním sjednaných služeb.

n.
povinnosti obstaravrtele

l. Obstaravatel je povinen:

a) pro objednatele zajistit lyžařskou výuku dětí MŠ,

b) zajistit výuku odborně kvalifikovanými instruktoryikami a řídit se přislušnými předpisy
MSMT, které se vztáují k lyžařské výuce,

c) zajistit píed zahájením výuky seznámení dětí s bezpečnostními ásadami, které jsou
povinni dodrŽovat, seznámit doprovazející pedagogy s pokyny lyžařské školy k zajištění
ťuky, které jsou nezbytné k zajištění bezpečnosti.



2. Obstaravatel neodpovíd á za ztrátu l krádežosobn{ch věcí účastníků výcviku, Ccnnosti je nutné

uschovat u vedoucího lyžařské školy.

III.

Povinnosti objcdnatele

Objednatel je povinen:

a) předat písemný seznam dětí spolu se závantými přihláškami dětí podepsaných jejich

ákonným ásfupcem, které jŠou nedílnou součástí této smlouvy, ato nejpozÁéji do 30 dní
před zahájením kurzr,

b) dodržovat harmonogram výuky, fidit se bezpečnostními pravidly.

ry.
Místo plnění smlouvy

Lyžařská vYuka bude probíhat ve ski arealu Máchovka v Nové Pace ve dnech l6. l . - 20. 1 .2023
v době od 10.30 do 12.15 hodin za předpokladu dostatečné sněhové pokrývky apíiznvych
klimatických podmínek.

v.
Organizační zabezpečení výuky

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

Předaním dětí a po celou dobu lyžařské výuky přebírají zodpovědnost instruktoři/rky.

Po ukončení lyžařské výuky shromťdí instruktoři/rky děti na stejné místo jako při pfichodu,
kde sije převezrne pedagogiclcý doprovod.

vI.

Platební podmínky

Cena kwzu činí částku 2.200, - Kč (dva tisíce dvě stě korun českých) za každého žáka, kter,ý se
kurzu zúěastní. V případě zaplacení kurzovného do 30.11.2022činí cena kurzu 2,000, - Kč (dva
tisíce korun českých),

V případě potřeby může objednavatel álďrm objednat zapůjčení lyžařského za zvlýhodněnou
cenu 600,- Kč (šet set korun česhých) za ce|ý komplet po dobu kurzu pro jednoho žáka, a to
prostřednicfuím zÁvanté přihlášky. V případě zapůjčení pouze některélro druhu vybavení čini
cena po dobu kurzu 300,- Kč (tři sta korun českých) zalyže,200,- Kč (dvě stě korun českých)
zalyžařské boty a 100,- Kč (sto korun českých) za helmu.

Objednatel je povinen pro rezervaci sjednaného termínu zaplatit álohu ve výši 7.000, - Kč (scclrn
tisíc korun česlcých) do 10. 11.20Z2 na úěet obstaravatele, a to na ákladě obstaravalelenr
vystaveného řádného daňového dokladu. Cenu kurzu spolu s platbami za zapůjčené vybaverríje
objednatel povinen uhradit dle skutečného počfu áků nejpozději 14 dnů před začátkem kurzu,
tj. do 30.12.2022 s výjimkou uvedenou v bodě l tohoto odstavce, na účet obstaravatele, a to na
zÁkladé obstaravatelem vystaveného řádného daňového dokladu, ze kterého bude případně
odečtena zÁloha.

a)

b)

c)

1.

2.

3.



4.

5.

l.

V případě, že se žk nemůže kuízu zúčastnit a objednatel předloží obstaravateli lékařské
potvrzení, prokazující nezpůsobilost žika, má objednatel právo na vrácení poměrné éásti 50 oÁ

uhrazené ceny lyžařského kurzu a případně zapůjčeného vybavení za nezp:ůsobilého ŽÁka.

Taková situace musí být ozniámena emailem nejpozději den před zahájením kurzu.

Pň zahájení kurzu a nasledném neabsolvování kurzu ákem z jakéhokoliv důvodu nemá
objednatel nárok na vrácení ceny kurzu a případně ani zapůjčeného vybavení,

vil.
závérečná ustanovení

Pokud by se lyžařský kurz z důvodů nedostatku sněhu, vládních nařizení omezujících provoz Či

z jakéhokoliv důvodu ze strany obstaravatele nemohl konat, lyžaíská škola nabídne další volný
termín v rozsahu nedokončené výuky ve stejném kalendářním roce, případně po dohodě
v následujícím kalendařním roce.

V případě, že objednatel nebude chtít přesunout nedokončenou výuku do nasledujícího
kalendářního roku, vrátí obstaravatel poměmou črást ceny kurzu ve prospěch objednatele,

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to pro dobu konrání lyžařského kurzu l6, l. - 20. t.
2023.

Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech,znicbžjeden obdrží objednatel, druhý
obstaravatel.

Součástí smlouvy jsou ávazrré přihlášky, podepsané zákonnými ástupci, kteří sv/m podpisem
souhlasí s uvedenými informacemi.

v Nové pace dne. . . tl..lP. l0u.

za obstaravatele: ,^,oj"o^^k4a
Ing. Marek

2.

3.

4.

5.

příspěvková organizace
Jičínská 30,507 11 Valdice

IČ:70990921 O



SMI,OUVA O ZAJIŠTĚNÍ LYŽAŘSKE VÝUKY

Objednatel: Záůladní škola Valdice

Jičínská 30, 507 1l Valdice

IČ: 7099092l

Zast.: doc, PhDr. Tibor Vojtko Ph.D., ředitel

(dálejen objednatel)

a

Obstaravatel: SKI Máchovka Nová Paka - LyžŇská škola, půjčovna a servis

Ing. Marek Šmika

IČ:07087471

Bankovní spoj eni : 123 -853 6920207 l0 l00

Tel^: +420734870556

(dale jen obstaravatel)

I.

Předmět smlouvy

l. Obstaravatel se za podmínek v této smlouvě uvedených zavazuje zajistit objednavateli vedení
lyžřského výcviku áků.

2. Oba účastníci se zavarují ňdit se při lyářském výcviku provouúm řádem lyžařského areálu.

3. Ve smlouvě jsou specifikovány ukoly pedagogického dozonr objednavatele doprovazejícího
žÁky nalyfuřský výcvik.

4. Obstaravatel, jako provozovatel lyářské školy, půjčovny a servisu, má uzaťenou pojistnou
smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené jiné osobě, jak na zdraví, tak na majetku.
Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povirrnosti pojištěného nahradit
škodu či újmu při ublíženi nazÁraví nebo usmrcení vaniklou jinému v souvislosti s poslqrtová-
ním sjednaných služeb.

u.
povinnosti obstaravatele

1. Obstaravatel je povinen:

a) pro objednatele zajistit lyžařskou vYuku dětí MŠ,

b) zajistit rnýuku odborně kvalifikovanými instruktory/kami a řídit se příslušnými předpisy
MšMl které se váahují k lyžařské uýuce,

c) zajistit píed zahájením výuky seznánrení dětí s bezpečnostními ásadatni, kteró jsou
povinni dodržovat, seznámit doprovázejíci pedagogy s pokyny lyžařské školy k zajištění
ťuky, které jsou nezbytné k zajištění bczpečnosli.



2. Obstaravatel neodpovídá za zLráát / krádcž osobníclt včcí ťrčastníků výcviktr. C]cnnosti .ic nutnó
uschovat u vedoucílro lyžařské školy.

lIl.
Povinnosti objcdnrtclc

Objednatel je povirren:

a) předat písemný seznam dětí spolu se ávaznými přihláškami dětí podepsaných jejich
ákorurýrn ástupcem, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, a to nejpoaléji do 30 cJní

před zahájením kurzu,

b) dodřovat harmonogram výuky, řídit se bezpečnostními pravidly.

Iv.

Místo plnění smlouvy

Lyžařská výuka bude probíhat ve ski areálu Máchovka v Nové Pace ve dnech 16. l. - 20, 1 .2023
v době od 8.30 do l0.15 hodin za předpokladu dostatečné sněhové pokrývky apííznivych
klimatických podmínek.

V.

O rgan izačn í zab ezpeéen í rý u ky

Zodpovědnost a bezpečnost dětí pň doprovodu nebo dopravě na lyžařskou výuku (tam i

zpátky) zodpovídá pedagogiclcý dozor.

Předráním dětí a po celou dobu lyfuřské výuky přebírají zodpovědnost instruktoři/rky,

Po ukončení lyžařské výuky shromáždí instruktoři/rky děti na stejné místo jako při příchodu,
kde si je převezrrre pedagogic\ý doprovod,

1.

vI.

Platební podmínlcy

Cena kurzu ěiní částku 2.200, - Kč (dva tisíce dvě stě korun česlcých) za každého áka, kter,ý se
kurzu zíěastru. V případě zaplacení kurzovného do 30.11.2022 ěiru cena kurzu 2.000, - Kč (dva
tisíce korun českých).

V případě potřeby může objednavatel ákům objednat zapůjčení lyžařského za zqýhodněnou
cenu 600,- Kč (šet set korun českých) za celý komplet po dobu kurzu pro jednoho áka, a to
prostřednicvím zÁvazné přihlášky. V případě zapůjčení pouze některého druhu vybavení činí
cena po dobu kurzu 300,- Kč (tři sta korun českých) za|yže,200,- Kč (dvě stě korun českých)
za|yžaíské boty a 100,- Kč (sto korun českých) za helmu.

Objednatel je povinen prorezervaci sjednaného tennínu zaplatit álohu ve výši 7.000, - Kč (serlrn

tisíc korun českých) do 10. 11.2022 na účet obslaravatele, a to na ákladě obstaravtrtelcnl
vystaveného řádného daňového dokladu. Cenu kurzu spolu s platbarni za zlapťrjčené vybaveníje
objednatel povinen uhradit dle skutečného počtu žáků nejpozději l4 dnťr přetl zrčátkerrr kttrztt,
tj. do 30.12.2022 s výjimkou uvedenou v bodě l tclhoto odstavce, na ťrčct obstarttvatelc, tl ttt tttt
zÁkladé obstaravatelem vystavcného řádného claňovóho d<lkladtr, z.c kterélro brrtlc přípaclnč
odečtena rÁ|oha.

a)

b)

c)

2,

3.



4.

5.

l.

V případě, že se ák nemůžc kurzu zúčastnit a ob.icdnatcl přcclloží obstaravatcli lókařskó

potvrzení, prokazrrjící nezpťrsobitost žáka, nrá objeclrratcl právo na vráccní pomčrnó části 5() %

uhrazené cerry lyžař,skélro kurzu a připadně zapůjčcnóho vybavcní za nczpůsrlbiléhtl Ť.áka.

Taková situace nrusí být oznánrena emailem nejpozději den pt'cd zahájcnírn kurzu,

Při zahájerri kurzu a následrrém neabsolvování kurzu ákenl z jakéhokoliv důvodu ncmir

objednatel nárok na vrácenl ceny kurzu a případně ani zapůjčeného vybavení.

vII.

závěrcčnó ustanovení

Pokud by se lyžařský kurz z důvodů nedostatku sněhu, vládních nařízení omezujících provoz Či

z jakéhokoliv důvodu ze strany obstaravatele nemohl konat, lyžařská škola nabídne další volný
termín v rozsahu nedokončené výuky ve stejném kalendářním roce, případně po dohodě
v nrásledujícim kalendářním roce.

V případě, že objednatel nebude chtít přesunout nedokoněenou v}uku do následujícího
kalendářního roku, vrátí obstaravatel poměmou část ceny kurzu ve prospěch objednatele.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to pro dobu konaní lyžařského kurzu 16. l. - 20. l.
2023.

Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nicM jeden obdrží objednatel, druhý
obstaravatel.

Součástí smlouvy jsotlzÁvazné přihlášky, podepsané zákonnými ástupci, kteří sv}m podpisem
souhlasí s uvedenými informacemi.

v Nové pace dne LI.1rl t OlL

2.

3.

4.

5.

za obstaravatele:

Ing. Marek Šmika

Za objednatele:

lČ:70990921

J

nříspěvková organizacc
litinst<a 30, 507 l l Valdice


