Všeobecné a obchodní podmínky pro pobyty škol v přírodě
dodavatele Statek Stráň, IČ: 29111650, Stráň 6, 36001 Sadov
(Dále jen Podmínky)
1. Specifikace a rozsah služeb:
Objednatel objednává u Dodavatele následující služby v následujícím rozsahu:
a. Ubytování v dohodnutém termínu v areálu stráň 6, 36001 Sadov, typ ubytování:
pokoje, nebo apartmány s vlastní koupelnou pro Objednatelem objednaný počet
osob.
b. Stravování v domluveném termínu v rozsahu: snídaně, svačina, oběd, svačina,
večeře, nebo snídaně, oběd, svačina, večeře, druhá večeře, podle požadavku
Objednatele, nealkoholický pitný režim (v den příjezdu se začíná obědem a končí
dopolední svačinou v den odjezdu – lze i balíček na cestu) Dodavatel zajistí v případě
zájmu Objednatele namísto jedné večeře grillpárty.
c. Svezení na koni/ pony pro zájemce, na riziko a zodpovědnost Objednatele. (Ochranné
pomůcky jako helmy a vesty poskytne Dodavatel)
d. Objednatel má právo snížit a upravit počet žáků, pro které objednává výše uvedené
služby za výše uvedenou cenu s ohledem například na nemocnost žáků a to
nejpozději v den příjezdu v souladu s platebními podmínkami a storno-podmínkami
uvedenými v bodě 4.
2. Ostatní služby:
a. Objednatel bude moci dále pro své potřeby na vlastní odpovědnost v objednané
době využít následující části a vybavení areálu: klubovna, malá pergola, velká
pergola, dětské hřiště, 2 travnatá hřiště, parkoviště, wi-fi připojení,
b. Pro dospělý doprovod Objednatele je k dispozici sauna.
3. Cena:
a. Cena za objednané služby je stanovena dle ceníku platného pro příslušný školní rok.
b. Na každých (i započatých) 10 žáků náleží 1 dozor, kterému Dodavatel poskytne výše
specifikované služby zdarma.
c. Pro dozor nad limit dle bodu 3. b. bude cena za pobyt a stravu účtována.
4. Platební podmínky a stornopodmínky:
a. Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za objednané služby dle odst. 1. a 2.cenu
dle odstavce 3. Těchto Podmínek a to následovně:
b. Zaplatit Dodavateli zálohu ve výši 90% z ceny objednaných služeb na základě
Zálohového listu Dodavatele na účet Dodavatele.
c. Zaplatit doplatek dle faktury Dodavatele na účet Dodavatele, kdy Dodavatel vystaví
fakturu dle upraveného počtu žáků a dozorů v den příjezdu Objednatele a odečte
Objednatelem zaplacené zálohy.
d. Pokud rozdíl mezi objednaným a upraveným počtem žáků nebude vyšší než 10%,
zaokrouhleno na celé žáky směrem nahoru, nebude za tyto objednané a nevyužité
služby účtován žádný stornopoplatek. Za každého dalšího žáka nad tento limit pak
bude Dodavatelem účtován Objednateli stornopoplatek ve výši 100% ceny dle čl. 3.
těchto Podmínek.
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