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DOHODA O POBYTE

RZ Oliwa resort, Trenčianska Teplá

Článok l.
Účastnícke strany

1. Objednávateľ: Obec Oponice, č. 105,956 14 apo nice

Sídlo školy: Obec Oponice, č. 105, 956 14 apo nice
Základná škola, č. 144,956 14 Oponice

Zastúpená: Bc. Marko Peter

Tel. kontakt: 038/5317125, +421910902965

2. Poskytovateľ: CK Twistovo, s.r.o.
IČO 36823830

Sídlo: Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava
korešpon. adresa: P.O.Box. 38 , 82007 Bratislava

Tel.kontakt: 0908408408,02/20743377

Článok II.
Termín a počet žiakov

L'Termín pobytu: .24.6. - 28.6.2018 .

2. Počet žiakov: 25 .

3. Počet pedagógov 2 .

Článok III.
Úlohy účastníckych strán

1.0bjednávateľ zabezpečí:
al nástup svojich žiakov v dohodnutom počte a termíne. Zmeny v dohodnutom počte
žiakov CK Twistovo akceptuje iba v prípade vážnych rodinných alebo zdravotných
dôvodov. V tomto prípade, bude CK Twistovo požadovať patričné potvrdenie.
bl zoznam žiakov Imeno, priezvisko, dátum narodenia, bydliskol

2. Poskytovateľ zabezpečí:
al ubytovanie a 6x denne stravu zodpovedajúcu hygienickým normám a pitný režim
bl priestory pre vyučovací a mimovyučovací proces
cl zabezpečí tým, ktorí z vážnych rodinných alebo zdravotných dôvodov nemohli

nastúpiť, vrátenie uhradenej sumy po predložení potvrdenia od lekára. V prípade
ochorenia počas ŠVP s nutným odchodom do domáceho liečenia, bude vrátená
alikvótna časť peňazí za nevyčerpanú stravu

dl športové potreby, program a pomôcky do programu
el dozorujúceho zdravotníka a zdravotnícky materiál



Článok IV.
Cena

Cena za pobyt (pre 1 žiaka): 82,OO EUR (cenasozľavou 10eurdo 1.12.2017)

Cena za program ( pre 1 žiaka): 19,OO EUR

Článok V.
Zálohy a zúčtovania

Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi nasledovné čiastky:
al Zálohová platba vo výške min. 30,-EUR/žiaka do 1.12.2017
bl doplatok pred nástupom na pobyt, popr. po vzájomnej dohode pri nástupe na pobyt

Článok VI.
Iné

Objednávateľ a Poskytovateľ sa dohodli:
1. Pobyt a strava pre členov odborného dozoru zdarma (1 pedagóg 110 platiacich žiakov)
2. V prípade úmyselného poškodenia alebo zničenia inventáru v Oliwa resorte, bude si

CK Twistovo uplatňovať náhradu škody od osoby, ktorá škodu spôsobila.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda bola spísaná na základe slobodnej vôle oboch účastníckych strán
2. V prípade vážnych a nepredvídateľných udalostí napr. živelná pohroma, vážna

porucha v prevádzke Oliwa resortu, alebo epidémia v škole, sa dohodli zmluvné strany
na zrušení zmluvy a vyplatení už uhradenej sumy, po predložení dokladov o danej
udalosti

3. Všetky informácie o obsahu tejto dohody sú považované za dôverné
4. Zmeny a doplnky tejto dohody sa môžu vykonávať len písomnou formou a so

súhlasom oboch strán
5. Táto dohoda nadobúda platnosť po jej podpísaní oprávnenými zástupcami obidvoch

účastníckych strán, pričom právne účinky z nej vyplývajúce, nastávajú dňom
podpísania.

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, pre každú účastnícku stranu jeden
originál. Účastnícke strany prehlasujú, že sa s dohodou riadne oboznámili, rozumejú
jej, s obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

twist~vo
S.r.O.

Tomášikova 3/A, 82101 Bratislava

IČO:3ao, DIČ:2022439595
.....................................................

, Poskytov tel'
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Príloha - ŠVP 2018 Oliwa resort, 24.6. - 28.6.2018

Názov školy: Základná škola, č. 114, Oponice

Kontakt, tel., mail: .

Počet žiakov: 25 .

Ročník-trieda: .

Počet pedagógov: .2 .

Cena za pobyt :
Animačny program
Zľava do 01.12.2017:

92,00 EUR
19,00 EUR
10,00 EUR

Cena na žiaka so zľavou spolu: 101,00 EUR
Pobyt sa začína v nedeľu olovrantom a končí vo štvrtok obedom.

Autobusová doprava: al zabezpečí CK Twistovo
(nehodiace sa prečiarknite) bl vlastná autobusová doprava

Výlety: napr. Trenčín, Žilina, a) áno b) nie

Cena za prípadnú autobusovú dopravu a výlety bude upresnená dodatočne

V Škole v prírode sa zúčastnia aj deti, ktorým je nutné prispôsobit' stravu z dôvodu
napr. Celiakie, Cukrovky, ? al áno bl nie

Ak áno, uveďte prosím presnejšie:
(diagnózu, počet detí ...) .

Vprípade napr. celiakie, suroviny napr. chlieb, cestoviny, sladkosti, zabezpečuje rodič
dieťaťa ZÁKLADNÁ ŠKOLA

, OPONICE 114
Datum: 24.10.2017 95614 Ol?ONICE

Podpis, razítko ŠkoIY: §~ .
v prípade akýchkol'vek d'alších otázok, KedYkOI'vekJáS kontaktujte
na Č. 0908 408 408, alebo mailom twistovo@twistovo.sk


