CESTOVNÍ SMLOUVA
číslo smlouvy:

3500016

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Tuto smlouvu uzavírají:
Cestovní kancelář CK2 s.r.o., Kafkova 527/10, Praha 6, 160 00
IČO: 07776241, DIČ: CZ07776241
pojištěna proti úpadku dle zákona 159 / 1999 Sb. u ERV pojišťovny, a. s. - č. smlouvy: 1180000043
(dále jen CK2)
a
Základní škola a Mateřská škola Újezd, okres Zlín, příspěvková organizace, Újezd 252, Újezd, 76325
IČO:
70870993
(dále jen škola)

a to pro třídy:

8., 9.

Zájezd:
Dvoudenní výlet - Praha
Navštívené státy: Česká republika
Termín:
19. 5. 2022

-

20. 5. 2022
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III. CENA
■

Cena
Cena za žáka ZŠ

1 590,- Kč

Cena za dospělou osobu

2 190,- Kč

(mimo osob zdarma)

Předpokládaný, tedy nezávazný počet žáků (nepočítají se děti pedagogů) - možno i rozmezí:
Předpokládaný počet dospělých osob (vč. osob zdarma):

5

Předpokládaný počet dětí doprovodu:

50
0

■

Osoby zdarma
Tři pedagogové mají nárok jet jako doprovod zcela zdarma včetně vstupného.

■

Služby zahrnuté v ceně
Ubytování na 1 noc v hotelu se snídaní, vstupy do uvedených památek a prohlídkových míst, jízdné MHD v rámci programu,
tematický program, zákonné pojištění CK, služby průvodce, 3 učitele zcela zdarma včetně vstupů, veškeré poplatky a DPH.
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VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
■

CK2 se zavazuje poskytnout veškeré služby tak, jak je dojednáno v této smlouvě. Případné změny je možno uskutečnit jedině
v případě souhlasu obou smluvních stran a to formou písemných dodatků (postačí i potvrzená mailová korespondence).

■

Smluvní strany si smlouvu přečetly, jednotlivá ustanovení odpovídají jejich svobodné vůli a na důkaz toho ji podepisují.

■

Podpisem této smlouvy škola stvrzuje, že se seznámila se Všeobecnými smluvními podmínkami cestovní kanceláře CK2, které
jsou nedílnou součástí této smlouvy, a souhlasí s nimi.

■

Tato smlouva je platná ode dne podpisu obou smluvních stran.

■

Smlouva byla vyhotovena ve 3 výtiscích. Jedno vyhotovení obdrží CK, dvě škola.

■

Škola se zavazuje zaslat jedno potvrzené vyhotovení smlouvy (razítko školy a podpis oprávněné osoby) zpět
a to nejpozději do
posléze rezervace termínu pozbývá platnosti.

Za

Cestovní kancelář CK2
Kafkova 10
160 00 Praha 6

Za

Základní škola a Mateřská škola Újezd,
okres Zlín, příspěvková organizace,
Újezd 252, Újezd, 76325

razítko

razítko

podpis oprávněné osoby

podpis oprávněné osoby

Ing. Petr Pospíšil - jednatel

Dne:

16. únor 2022

Mgr. Aleš Kozubík

Dne:

14. březen 2022
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