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Smlouva o ubytování č.
uzavřená dle ustanovení §2326 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

SKI KLUB Česká Třebová, z.s.,
se sídlem Česká Třebová, Na Skále 573, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 560 02,
IČ: 150 29 255, DIČ: CZ15029255,
zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeným KS v Hradci Králové, oddíl L, vložka 63,
zastoupený předsedou výboru Petrem Pecháčkem
bankovní spojení: Česká spořitelny, a.s. účet č. 1321779339/0800
(dále jako „ubytovatel“)

a

uzavírají smlouvu o ubytování Na Statku čp. 65 v Čenkovicích
v termínu
Vedoucí lyžařského výcviku
Předmět ubytování
•

Poskytnutí ubytovacího zařízení pro konání lyžařského výcviku.

•

Ubytovatel se zavazuje poskytnout ubytovanému k přechodnému ubytování
prostory v ubytovně v počtu 40 lůžek, včetně veškerého příslušenství, a to na
stanovenou dobu.

•

Ubytovaný má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné
prostory ubytovny.

•

Ubytovatel odevzdá ubytovanému prostory vyhrazené mu k ubytování ve stavu,
který je způsobilý pro jejich řádné užívání a zajistí nerušený výkon jeho práv
spojených z ubytování.
Úhrada za ubytování a platební podmínky

•

Úhrada za ubytování je stanovena ve výši ve výši 280,- Kč za osobu a noc.

•

Celková cena za ubytované osoby je

•

Ubytovaný se zavazuje uhradit zálohu ve výši 50 % celkové ceny ubytování
do 20.listopadu roku podpisu této smlouvy. Doplatek ceny za ubytováni dle
skutečně ubytovaných osob je povinen uhradit nejdéle 2 týdny po ukončení
ubytování.
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Jeden podepsaný výtisk Smlouvy je nutné do 20.listopadu příslušného roku
odeslat zpět SKI KLUBU.

•

Úhrady provede ubytovaný převodem na účet ubytovatele, který je vedený
u České spořitelny a. s., pobočky Č.Třebová, na číslo účtu: 1321779339/0800.
Jako variabilní symbol bude uvedeno číslo smlouvy.

•

V případě nezaplacení zálohy v uvedeném termínu pozbývá smlouva platnosti.

•

Při zrušení Smlouvy o ubytování zaplatí ubytovaný storno ve výši:
 10 % z celkové ceny, je-li ubytování zrušeno 2 měsíce před sjednaným
termínem,
 30 % z celkové ceny, je-li ubytování zrušeno 1 měsíc před sjednaným
termínem,
 50 % z celkové ceny, je-li ubytování zrušeno 14 dnů před sjednaným
termínem.
 Storno poplatek nebude placen v případě zrušení Smlouvy z důvodu
vyhlášené epidemiologické karantény. V tomto případě bude vráceno
100% uhrazené zálohy.
Ostatní ujednání

•

Nástup na ubytovnu je od 12.00 do 17.00 hod. a ukončení pobytu je do 11.00
hodin. Je nutné upřesnit u správce na t.č. 602 876 964

•

Vedoucí výcviku předá ubytovateli jmenný seznam včetně roku narození. Nutné
pro platbu rekreačního poplatku obci.

•

Správce ubytovatele vybaví každého ubytovaného ložním prádlem. Uživatelé
ubytovny mohou využívat vybavenou kuchyň a společenskou místnost. Správce
ubytovny zajistí úklid a seznámí zástupce ubytovaného s podrobnostmi,
týkajícími se ubytovny (vody, odpadu, vaření) a předá klíče od ubytovny a
úschovny lyží.

•

Ubytovaný se zavazuje nahradit plně způsobenou škodu, která by za jeho
pobytu na ubytovně vznikla (kryty světel, okna, poškození nábytku, popsání,
sociální a sanitární zařízení, poškození AKU kamen, dveří, veškeré
elektrospotřebiče apod.).

•

Ubytovaný se zavazuje, že bude dodržovat ubytovací řád, který je vyvěšen na
ubytovně.

•

Není dovolené přemísťovat veškerý nábytek.

•

Nařízením hygieniky není povoleno hromadné vyvařování obědů a večeří
v ubytovně.

•

Počet lůžek v jednotlivých pokojích ubytovny je: 3, 5, 6, 7, 5, 6, 6, 2, celkem 40
lůžek.

•

Ubytovatel je oprávněn zrušit ubytování, sjednané touto smlouvou, pouze
v případě nenadálých a jím neovlivnitelných událostí (např. nedostatek pitné
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vody, výpadek energie, pandemie apod.). V tomto případě je ubytovatel povinen
vrátit ubytovanému celou část zaplacené částky za ubytování.
•

V celém objektu je zákaz manipulace s ohněm a přísný zákaz kouření.

Závěrečná ustanovené
•

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky číslovanými
vzestupnou číselnou řadou za souhlasu smluvních stran. Jiná ujednání jsou
neplatná a nezpůsobují právní účinky.

•

Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž
každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.

•

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami.

•

Veškerá oznámení zasílaná v souladu s touto smlouvou budou podávána v
písemné formě a adresována na výše uvedenou adresu. Jakékoliv řádně
adresované písemné oznámení bude považováno za doručené v případě
osobního doručení a předáním proti podpisu, doporučeným dopisem, nebo
prostřednictvím e-mailu. Při prokazování podání oznámení je dostatečné, když
odesílatel doloží, že oznámení bylo doručeno nebo odesláno výše uvedeným
způsobem, a v případě doručení e-mailem, že obdržel potvrzení o převzetí ve
stejné formě od druhé smluvní strany.

•

V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny
skutečností uvedených v této smlouvě (např. změna sídla, změna jednajících
osob, změna vedoucího výcviku apod.), je povinna smluvní strana, u níž došlo
ke změnám, tyto změny druhé smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak
neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za vzniklou škodu.

• Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly, že porozuměly jejímu
obsahu a jejím právním následkům, že souhlasí s jejím obsahem.
Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
V České Třebové dne
Ubytovatel:

Ubytovaný:

-------------------------------------Petr Pecháček
předseda spolku
SKI KLUB Česká Třebová, z.s
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