S M L O U V A

o poskytnutí ubytovacích,stravovacích a dalších služeb v rámci projektu "Všeználek"
I.
Smluvní strany
Předmětem této smlouvy je zabezpečení projektového pobytu pro děti ze spolupracující školy.
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 Institut zážitkové pedagogiky
Klučanka, Dědov 45, 549 57 Teplice nad Metují, IČ 228 94 853, č.ú. 6068881956/5500                               GSM +420 606 888 195, johan.cz@seznam.cz, webrovka.cz
(dále jen IZP)
a

Objednavatel MŠ-ZŠ (dále jen škola; postačí otisk razítka):







II.
IZP se zavazuje poskytnout ubytování, stravování a další služby uvedené v této smlouvě.
	Místo pobytu: Klučanka - Ostaš
	Termín pobytu: 

Počet účastníků pobytu: 
	U ZŠ - věk účastníků (postačí určení třídy):
	Stravování: 5x denně, započíná prvního dne večeří a končí posledního dne snídaní spolu s balíčkem na cestu (u pobytů které se nestřídají s jinou skupinou a vyjíždějí ráno je začátek obědem).

III.
Cena
Cena za ubytování, stravu, dopravu a program projektového pobytu ve smyslu čl.II. této smlouvy je neměnná ve výši                    ,-Kč pro jedno dítě.

IV.
Financování, placení
Škola se zavazuje, že poskytne na základě této smlouvy zálohu ve výši 30-50% pro garantovanou rezervaci před zahájením pobytu. Celkové vyúčtování bude provedeno první den pobytu dle skutečného počtu účastníků hotovostním, nebo bezhotovostním doplatkem, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Počet dětí není limitován a neovlivňuje cenu. Škola je pouze povinna případnou značnou odchylku v počtu oznámit IZP před dojezdem na středisko. V případě, že škola pobyt stornuje v době kratší, jak 3 měsíce před zahájením pobytu, smlouva zaniká. Objednavatel je povinen bez dalšího zaplatit IZP smluvní pokutu ve výši poskytnuté zálohy.

V.
Personál a zdravotní zabezpečení
Škola zajistí pedagogický doprovod v počtu: 
IZP zajistí dle potřeby řešitele projektu, vychovatele a zdravotníka.

VI.
Práva a povinnosti smluvních stran
	Škola je povinna:
	Zaplatit za poskytované služby IZP cenu ve výši a lhůtách stanovených v této smlouvě

Užívat prostory mu poskytnuté smlouvou řádně. V těchto prostorách nesmí bez souhlasu provádět žádné podstatné změny
Po skončení pobytu IZP předat všechny užívané prostory a věci, které užívala, ve stavu, v jakém je převzala, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení
Nahradit případnou vzniklou škodu na majetku IZP způsobenou prokazatelně jeho účastníky 
     2.   IZP je povinnen:
	Poskytnout škole ubytovací a stravovací služby v zařízení uvedeném v článku II. Smlouvy, jakož i umožnit užívání společných a dalších prostor zařízení a služeb-programu k řádnému zabezpečení projektového pobytu

Odevzdat objednavateli prostory vyhrazené mu k ubytování, stravování a případnému vyučování ve stavu způsobilém pro řádné užívání
Zabezpečit řádný úklid všech poskytnutých prostor v rámci platných hygienických norem a předpisů
Seznámit školu s ustanovením vnitřního řádu IZP a bezpečnosti práce s kolektivem dětí a mládeže ve vztahu k danému prostředí

Stravování dětí se řídí platnou vyhláškou ve znění pozdějších předpisů, u zaměstnanců platným zákonem ve znění pozdějších předpisů. Škola vyžaduje zajištění pitného režimu v průběhu celého dne.
VII.
Další ujednání

	Případné změny a doplňky této smlouvy jsou platné pouze se souhlasem obou stran
	IZP může od smlouvy odstoupit, jestliže škola v zařízení i přes prokazatelnou výstrahu hrubě porušuje své povinnosti ze smlouvy

Škola může od smlouvy odstoupit před uplynutím dohodnuté doby. Újmu vzniklou IZP předčasným zrušením smlouvy je povinna nahradit, nemohla-li IZP újmě zabránit
K zařazení dítěte do projektového pobytu je třeba písemného souhlasu zákonného zástupce s upřesněním zdravotního stavu a případného souhlasu se saunováním
	Na projektový pobyt nemůže být vysláno dítě, jehož zdravotní stav by mohl být tímto pobytem ohrožen a dítě, které by mohlo zdravotně ohrozit ostatní účastníky
Škola má právo na poskytnutí ubytování a stravování na dobu dohodnutou v této smlouvě, na užívání vyhrazených společenských prostor zařízení a používat dalších poskytovaných služeb k řádnému zabezpečení projektového pobytu.


VIII.
Zvláštní ujednání
IZP za pomoci svých zaměstnanců – vychovatelů, učitelů a zdravotníka, přebírá plnou právní zodpovědnost dle § 422 O.z. za děti svěřené do péče po dobu výkonu své funkce.

IX.
Doplňující požadavek
Škola je povinna předat rodičům (nejlépe kopii) přiloženého poučením pro rodiče a nechat stvrdit podpisem seznámení se zněním poučení. Zde jsou obsaženy nezbytné požadavky pro účast dětí na pobytu.
 
X.
Závěrečné ustanovení
Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich vůli a na důkaz připojují své podpisy. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, a každá strana obdrží jeden exemplář. Smlouva může být i scanována a zaslána E-mailem, její platnost se tímto nezpochybňuje. Tato smlouva nabývá právní účinnosti dnem podpisu smluvních stran.


                 Škola:                                                                            IZP:



	








Mobilní telefon na učitele -ku z účastnící se školy (důležité pro případný okamžitý kontakt v rámci dopravy apod.:  +420


