SMLOUVA O POŘÁDÁNÍ GASTRONOMICKÉHO CAMPU
podle
§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“) a v souladu s § 118 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č.
74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

jméno a příjmení:

……………………………………………………………………………………………………………………………

trvalé bydliště:

……………………………………………………………………………………………………………………………

a

SŠ obchodu a služeb s. r. o.
se sídlem: Velká Hradební 19, Ústí nad Labem 40001
IČO: 25018566
zastoupená: Luďkem Slukou
bankovní spojení:
(dále jen „pořadatel“)

uzavírají tuto smlouvu o pořádání letního příměstského tábora
(dále jen „smlouva“)

A. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je povinnost pořadatele uspořádat letní příměstský gastronomický tábor
(dále jen „Gastrocamp“) pro děti 5., 6. a 7. tříd ZŠ (v rozsahu viz. příloha č. 1 této smlouvy). Dle
individuální dohody mezi pořadatelem a zákonným zástupcem se může Gastrocampu zúčastnit i dítě
z 8. a 9. třídy ZŠ, nicméně na případný vyšší věk dítěte nebude program Gastrocampu brát zřetel.
B. Základní ujednání
1. Pořadatel se zavazuje uspořádat Gastrocamp pro děti zaměstnanců objednavatele v následujícím
turnuse: 6. 7. 2020 – 10. 7. 2020
2. Maximální kapacita turnusu Gastrocampu je 12 dětí.
3. Pořadatel se zavazuje konat Gastrocamp na místech, která jsou uvedena v programu, který je
přílohou č. 1 této smlouvy. O jiném místu konání Gastrocampu, než je uvedeno v programu, je
pořadatel povinen zákonné zástupce dětí či jiné osoby k tomu příslušné, v dostatečném předstihu
informovat.
4. Provozní doba Gastrocampu je každý den od 8:30 do 15:00 hod., přičemž pořadatel je povinen zajistit
převzetí dítěte od jeho zákonného zástupce, případně jiné osoby k tomu příslušné mezi 8:00 do 8:30
hod. a následně zajistit jeho předání zpět zákonnému zástupci či jiné osobě k tomu příslušné v době od
15:00 do 15:30 hod.
5. Převzetí a předání dítěte probíhá na adrese SŠ obchodu a služeb s. r. o. – Dvořákova 1, Ústí nad
Labem 40001.

6. Pořadatel se zavazuje realizovat Gastrocamp v personálním obsazení minimálně 2 osob, přičemž obě
osoby budou mít pro pořádání tohoto Gastrocampu dostatečné vzdělání, kvalifikaci a zkušenosti.
7. V průběhu konání Gastrocampu je pořadatel každý den povinen zajistit svačinu, oběd a pitný režim
po celou provozní dobu – od 8:30 do 15:00 hod.
C. Cena za uspořádání Gastrocampu
1. Cena za osobu je 2750,- Kč (slovy: dva tisíce sedm set padesát korun českých).
2. Zákonný zástupce, případně jiná osoba k tomu příslušná se zavazuje cenu za Gastrocamp uhradit
pořadateli v hotovosti na základě vydaného pokladního dokladu nebo převodem na účet pořadatele,
a to nejpozději do 1. 6. 2020.
D. Další ujednání
1. Pořadatel má právo odmítnout přijetí dítěte do tábora, pokud zákonný zástupce dítěte či jiná osoba
k tomu příslušná nepředá pořadateli nejpozději v den zahájení Gastrocampu potvrzení o
bezinfekčnosti dítěte.
2. Pořadatel se od okamžiku převzetí dítěte od zákonného zástupce či jiné k tomu příslušné osoby,
zavazuje řádně pečovat o dítě a plnit povinnosti vyplývající mu z této smlouvy a z příslušných právních
předpisů.
3. Dítě je v průběhu konání Gastrocampu povinno řídit se pokyny odpovědných osob pořadatele, jež
Gastrocamp vedou.
4. Za pořadatele je ke komunikaci a udělování pokynů v souvislosti s realizací práv a povinností
vyplývajících z této smlouvy oprávněna tato kontaktní osoba: Irina Khmil

E. Závěrečné ujednání
1. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu
druhou smluvní stranou.
3. Obsah této smlouvy může být měněn pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami.
Písemný dodatek se vždy stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být
neplatné či neúčinné, nahradí jej do 30 dnů ode dne zjištění této skutečnosti ustanovením, které bude
nejbližší ustanovení, které bylo shledáno neplatným či neúčinným.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní
strana obdrží 1 (slovy: jedno) originální vyhotovení.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:
Příloha č. 1 – Program Gastrocampu
7. Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou k podpisu smlouvy oprávněni. Rovněž prohlašují, že tato
smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a pravé vůle, určitě, vážně, srozumitelně a že nebyla
uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz pravdivosti tohoto prohlášení
připojují ke smlouvě své podpisy.
V Ústí nad Labem dne:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

za pořadatele

zákonný zástupce

