SPORTOVNÍ ŠKOLA – SPORTSCHULE – SCHOOL OF SPORTS
Mgr. Petr Špalek, www.spalik.cz, tel. 603 509 051, info@spalik.cz

Smlouva o zajištění lyžařského kurzu
I. Smluvní strany
Sportovní škola Freetime
zastoupená Mgr. Petrem Špalkem
Sídlo: Heřmanice 91, 471 25 Jablonné v Podještědí
IČ: 47806443
číslo účtu: 43-7650220277/0100
mobilní telefon: 603 509 051
email: info@spalik.cz
(dále jen dodavatel)
a
Dítě – žák (dále jen účastník kurzu), zákonný zástupce (dále jen odběratel)
II. Předmět plnění smlouvy :
Organizace lyžařského kurzu s výukou a výcvikem lyžování – snowboardingu
Dodavatel se zavazuje zorganizovat lyžařský kurz včetně dopravy, ubytování, stravování (plná penze) a
výuky lyžování a snowboardingu.
1. Termín : Je uveden na přihlášce vyplněné odběratelem
2. Místo konání : Rokytnice nad Jizerou – areál Horní Domky, Krkonoše
3. Ubytování : Horská chata Světlanka , Rokytno 51 ,512 45 Rokytnice nad Jizerou
4. Stravování : 4 x denně (snídaně, oběd, svačína, večeře, pitný režim)
5. Doprava:
Doprava autobusem je zajištěna dodavatelem, který zajistí autobus u oficiálního dopravce. Ten bude
přistaven na adrese v den a hodinu, která bude upřesněna v podrobných informacích, které budou zaslány
odběrateli s potvrzením o zaplacení kurzovného.
Pro zpáteční cestu bude autobus přistaven ve 13,30 v Rokytnici nad Jizerou, parkoviště u Hotelu Starý
Mlýn.
6.Výuka a výcvik :
Výuka na lyžích nebo snowboardu bude probíhat dvakrát denně, a to dopoledne od 9,00 do 12,00 a
odpoledne od 14,00 do 16,00 (s ohledem na počasí a únavu žáků).
Pedagogický dozor a dohled nad žáky během výuky na lyžích – snowboardu, během aktivit mimo výuku
lyžování, během osobního volna i přes noc - respektive po celou dobu kurzu zajistí dodavatel.
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III. Cenové a platební podmínky:
Cena lyžařského kurzu za jednoho žáka je 5.990,-Kč.
Cena zahrnuje ubytování s plnou penzí 4x denně s ohledem na různé diety žáků, dopravu autobusem,výuku
na lyžích nebo snowboardu, dohled zkušených vychovatelů, zdravotníka, animační program, osobní auto
k nouzovým situacím, veškerou organizaci během celého kurzu.
Cena nezahrnuje cenu za vleky (u chaty je vlek pro žáky zdarma), půjčovné lyžařského – snowboardového
vybavení, úrazové pojištění.
IV. Doba trvání smlouvy
Tato smlouva o lyžařském – snowboardovém kurzu nabývá platnosti dnem zaslání vyplněné přihlášky a
zaplacením celé částky kurzovného.
V. Povinnosti odběratele
Všichni účastníci kurzu musí být pojištěni,veškeré pojištění zajistí odběratel.
Každý účastník musí mít lyžařskou helmu.
Odběratel se zavazuje, že jeho dítě (účastník kurzu) bude dodržovat řád kurzu a veškeré věci s tím spojené.
Odběratel se zavazuje zajistit odvoz účastníka kurzu při nemoci, porušení řádu kurzu či jiných vážných
situacích.
VI. Výpověď – odstoupení od smlouvy
V případě, že ve zvoleném termínu nebude možné s ohledem na nařízní vlády z důvodu koronavirové situace
uskutečnit lyžařský - snowboardový kurz, tato smlouva zaniká a dodavatel vratí zaplacené kurzovné
odběrateli v plné výši bez stornopoplatků.
Pokud se nebude moci dítě zúčastnit kurzu ze zdravotních důvodů, dodavatel vrátí odběrateli zaplacené
peníze v plné výšši.(Doložení potvrzení od lékaře nutné)
Při špatných sněhových podmínkách, kdy nebude možná výuka na lyžích či snowboardu, se kurz neruší a
dodavatel se zavazuje výuku nahrdit jiným sportovním programem.
Při hrubém porušení řádu kurzu účastníkem kurzu, např.: pití alkoholu, používání omamných látek, kouření,
šikana,svévolné opuštění kurzu atp., může dodavatel odstoupit od smlouvy a zaplacené kurzovné odběrateli
nevrací.
VII. Ochrana osobních údajů :
Na základě zpracování osobních údajů o subjektech se dodavatel zavazuje dodržovat zásady zpracování
osobních údajů vyplývajících ze zákonné povinnosti GDPR.
Smlouvou neošetřené vztahy se řídí platnou legislativou.
Mgr. Petr Špalek
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