- ubytovanie : 4 noci, 5 dni priamo v hotelovej časti (nástup v pondelok 7.3.2016 na obed a odchod
v piatok 11.3.2016 na obed) v dvoj a trojlôžkových izbách,
- strava – 4 krát 3 raz denne (raňajky, obed - dvojchodové menu, večera –hlavné jedlo) + obed navyše
- pitný režim
- sprostredkovanie skipassu
- spoločenská miestnosť
- možnosť zapožičania lyžiarskej výstroje
3. Počet účastníkov kurzu - 60 účastníkov

III. TERMÍN A MIESTO PLNENIA ZMLUVY

1. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť predmet zmluvy v termíne 7.3. až 11.3.2016 v Hoteli Plejsy
a priľahlom lyžiarskom stredisku.

IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za požadované služby - lyžiarsky kurz /hotelové služby/ je stanovená dohodou vo výške – 99,- € za celý pobyt účastníka kurzu (4x ubytovanie a strava, miestny poplatok, 1x obed).
2. Za každých 20 žiakov /účastníkov kurzu/ 1 pedagogický dozor ubytovanie a 4x strava zadarmo.
3.Celková cena za lyžiarsky kurz činí 5 664,-- €, pri akceptovaní bodu IV.1 a IV.2 s DPH
4. V cene za požadované služby je zahrnutý aj jeden krát vstup do hotelového bazéna /1 hodina
v dohodnutom čase/ a prístup do spoločenskej miestnosti pre spoločné aktivity účastníkov kurzu.
5. Objednávateľ poskytne zmluvný preddavok vo výške
lyžiarskeho kurzu.

500,-- €, splatný pred uskutočnením

6. Zmluvná tolerancia počtu platiacich účastníkov lyžiarskeho kurzu je stanovená +/- 10 účastníkov.
V prípade, že nedôjde k naplneniu takto dohodnutej kapacity, ani po uplatnení dohodnutej tolerancie, je
objednávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 70 % z celkovej ceny pobytu.
7. Skipassy sa uhrádzajú v na mieste v pokladni skipassov na vlastné náklady objednávateľa podľa
reálnej potreby. Skipassy nie sú súčasťou ceny za služby uvedené v bodoch 1. a 3.
Cena skipassov je vo výške 6,-- € na účastníka a deň. Za kartu skipassu sa vyberá záloha v hodnote 5,- €, ktorá bude zúčtovaná pri vrátení karty skipassu.
8. Objednávateľ prehlasuje, že získal od MŠ SR príspevok na lyžiarsky kurz na r. 2017 pre účastníkov
pobytu, ktorý je predmetom tejto zmluvy.
9. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zostávajúcu čiastku do 7 dni od vystavenia faktúry.

