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SMLOUVA
o zajištění přepravy osob na Burčákový pochod dne 12. 10. 2019 v Mutěnicích
uzavřená podle § 1746 odst. 2 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Poskytovatel:
EDUCANOVA, z.s. (zapsaný spolek)
IČO: 06445861, DIČ: CZ06445861
se sídlem Želatovská 2669/20, 750 02 Přerov
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 16217
bankovní spojení: 2701296149/2010
kontaktní údaje: educanova@seznam.cz, www.educanova.cz
zastoupené Mgr. Janem Greplem, předsedou spolku
(dále jen „poskytovatel“ nebo „spolek“)
Příjemce:
-

dle potvrzené objednávky

Obsah smlouvy:
•

Přihlašování na tuto akci (zaslání nabídky k uzavření smlouvy) může příjemce učinit prostřednictvím
registračního formuláře s vyplněním všech požadovaných údajů na této adrese internetových stránek
spolku: http://educanova.cz/udalosti/burcakovy-pochod-2019/.

•

Závazkem našeho spolku je přeprava Vaší osoby z Přerova do obce Mutěnice a zpět dne 12. 10.
2019. V případě objednávky přepravy pro více lidí se smlouva vztahuje i na ně. Přeprava proběhne
autobusem.

•

Předpokládaný odjezd je dne 12. 10. 2019 z Přerova, parkoviště za zimním stadionem na ulici U
Hřbitova v 6:30, předpokládaný odjezd z Mutěnic do Přerova je mezi 17:00 až 18:00z parkoviště
autobusů v obci Mutěnice. Upřesnění časů a míst odjezdů bude poskytnuto nejpozději týden
před konáním akce.

•

V případě čekání na účastníka nebo účastníky pro jejich zpoždění u odjezdu z Přerova nebo z
Mutěnic jsou tito povinni uhradit rukou společnou a nerozdílnou náklady, které s čekáním vzniknou
(zejména cena za čekání autobusu).

•

Účastníci přepravy jsou povinni se dostavit na místo odjezdu v Přerově i v Mutěnicích s dostatečným
časovým předstihem ve stavu způsobilém přepravy. V případě, že se některý účastník nedostaví ve
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stanovený čas odjezdu, nejsme povinni na takového účastníka čekat a tomuto účastníkovi zaplacená
cena přepravy propadá pro hrubé porušení smlouvy.
•

Za stav nezpůsobilý k přepravě je považován zejména infekční zdravotní stav a stav zjevné opilosti
způsobený aplikací alkoholu či jiné návykové látky. Radostný stav z ochutnávání burčáku však na
škodu není :).

•

V případě, že se účastník dostaví na místo odjezdu v Přerově nebo v Mutěnicích ve stavu
nezpůsobilém, není mu spolek povinen umožnit zúčastnit se přepravy a v případě již probíhající
přepravy jej může vyloučit z přepravy bez náhrady pro hrubé porušení smlouvy.

•

Spolek si vyhrazuje právo zrušit akci a odstoupit od smlouvy nejpozději 3 dny před jejím konáním,
pokud nebude autobus pro přepravu osob na akci zcela zaplněn. V takovém případě spolek bez
zbytečného odkladu vrátí peníze na bankovní účty, ze kterých je obdržel.

•

Smlouva je uzavřena v okamžik potvrzení objednávky v souladu s obchodními podmínkami
(dostupné zde: http://educanova.cz/doc/educanova_obchodni_podminky.pdf), které jsou nedílnou
součástí smlouvy.

•

Účastníkovi vzniká práva účastnit se přepravy až zaplacením ceny za přepravu.

•

Cena za přepravu je 350,- Kč za osobu a je splatná do 5 dnů ode dne potvrzení objednávky na
bankovní účet spolku č. 2701296149/2010 pod VS sestávajícím z prvních 6 číslic rodného čísla
objednatele a zároveň s uvedením objednatele ve zprávě pro příjemce

V Přerově dne:
-

dle potvrzené objednávky

„l. s.“

Mgr. Jan Grepl
předseda spolku
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