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1. Smluvní strany 
Firma ACTIVE GUIDE, s.r.o. 
Zastoupená: Dr. Jaroslavem Mottlem 

Sídlo: E.Beneše 1561, Hradec Králové 12,  PSČ: 50012  
Provozovna (adresa pro korespondenci): Hraničná 1392, 468 11 Janov n. N. IČO: 274 90 653, DIČ: CZ 274 90 653 

Zapsán u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 22132 
Bank. Spojení: 270 105 6225/2010 (FIO banka)   Tel. 603 399 302, Tel./fax. 483 380 796, info@activeguide.cz 
 

Objednatel  
jméno zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………  Mob. tel: ……………………………………….….. 

 
Jméno účastníka výcviku (dítěte) včetně data narození:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Zdravotní omezení dítěte, alergie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. Předmět plnění smlouvy 

- lyžařský výcvik dětí v termínu: 24.2.-28.2. 2020, vždy v pracovní dny 8 – 12,00 

- země: Česká republika, oblast:  Janov nad Nisou, lyžařský areál ,,U Vodárny“ 
 

3. Hlavní ustanovení 
Firma Active Guide s.r.o. se zavazuje zajistit pro objednatele následující: 
 

1)Každodenní dopravu busem – z místa stanoveného objednatelem (od sídla školky) do místa lyžařského výcviku, a zpět  

Odjezdové a příjezdové místo: křižovatka ul. Jablonecká a Komenského, Liberec (před dětským koutkem TUL) 
2)Kvalifikované lyžařské instruktory a jízdné na vlecích ve Skiareálu „U Vodárny“ 

3)Svačina (perník nebo koláč a čaj), závěrečné diplomy a medaile 
Instruktoři lyžařské školy Active Guide s.r.o. přebírají odpovědnost okamžikem převzetí dětí od rodičů děti v areálu školky či mimo něj. 
Toto převzetí je stvrzeno podpisem docházkového listu, s uvedením času převzetí. Lyžařská škola Active Guide s.r.o. zastoupená PaedDr. 

Jaroslavem Mottlem garantuje bezpečnost a kvalitu výuky lyžařského výcviku, dále dozor během přestávek ve výuce a provádění 
organizačních úkonů ( oblékání výbavy, svačiny, pitný režim, přesuny k odjezdu apod. ). Odpovědnost instruktorů končí okamžikem 

vystoupení dítěte ze smluvního dopravního prostředku a předáním rodičům nebo personálu mateřské školy, což je stvrzeno podpisem 
docházkového listu zaměstnancem školky, případně rodiči, pokud si budou děti vyzvedávat bezprostředně po kurzu. 

http://www.activeguide.cz/lyzarske-skolky.htm 
Prosíme na výcvik zajistěte: Spodní vrstva: punčocháče, tričko či termoprádlo. Další vrstva: mikina nebo svetr. Lze kombinovat s 

odpovídajícím funkčním prádlem. Svrchní vrstva: kombinéza nebo oteplovací (nepromokavé) kalhoty a bunda. Nezapomeňte v žádném 
případě na rukavice, čepici či kuklu! Do viditelně podepsané igelitové tašky vložte, prosím, náhradní rukavice a ponožky. Pro případ 

opakované „nehody“ nebo „případu“ velkého rozsahu nehody, máme vlastní kombinézy různých velikostí. Veškeré oblečení prosím 
podepište na viditelných místech (štítek nebo podšívka) vodou nesmývatelným fixem nebo výšivkou. Pokud má dítě vlastní lyže, podepište 
je (například lihovým fixem na štítek z kobercové pásky)) a v první den akce je přineste k autobusu. Po dobu kurzu budou uschovány v 

uzamčené lyžárně. Poslední den si je můžete vyzvednout po závodech nebo následně u autobusu.  
 

4. Platební podmínky  Cena: 2 300 ,- Kč/dítě                        
Cena zahrnuje dopravu, lyžařské učitele, skipasy, svačinku, popř.pro zájemce 

zapůjčení lyžařského kompletu + 400 Kč/kurz, jen helma 100,-Kč/kurz 
 

Objednavatel je povinen uhradit platbu za kurz ve výši 2300,- Kč/os. nejpozději do 20.2.2020  
a) v hotovosti – proti příjmovému dokladu na infoschůzce 18.2.2020 v MŠ Klášterní 466/4, Liberec  

b) převodem na účet 
 

číslo účtu: 2701056225 / 2010 
Variabilní symbol platby: 250246001   Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte. 
 
5. Doba trvání smlouvy 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá okamžikem úhrady zálohy za lyžařský 
výcvik. Pro případ, že klient nezaplatí řádně a včas zálohu za lyžařský výcvik, zaniká platnost této smlouvy s účinky od počátku.  

 
6. GDPR 
Cestovní kancelář prohlašuje, že s osobními údaji objednatele bude nakládáno výhradně v souladu s nařízením EU 679/2016, obecné 

nařízení na ochranu osobních údajů. Cestovní kancelář se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které získal 

v souvislosti s plněním této smlouvy a které mají zůstat v zájmu objednatele utajeny. Touto povinností mlčenlivosti je firma Active Guide 

s.r.o. vázána nejenom po dobu trvání smlouvy, ale i po jejím skončení. 

 
7. Pojištění na storno 

V případě, že je Vaše dítě často nemocné doporučujeme uzavřít pojištění na storno, které Vám garantuje vrácení kurzovného, 
DOPORUČUJEME: www.uniqa.cz – občané – cestování – cestovní pojištění – sjednat on-line – zadat termín – zadat počet osob – zadat 

druh cesty „turistická“ – zvolit destinaci „Česká republika“ – poté kliknout na „spočítat cenu“ – tím je automaticky nabídnuto úrazové 
pojištění – poté zaškrtnout „storno poplatky“ – zadat datum zaplacení – zadat cenu zájezdu/kurzu – aby se úrazové pojištění vztahovalo i 

na lyžování, je třeba zaškrtnout „zimní sporty.  
Přejde se na „sjednat pojištění“, poté se doplní údaje o pojistníkovi (s největší pravděpodobností rodič), údaje o pojištěném (dítě) a dále 

to klienta navede na úhradu pojistného. Cena pojistného je na pětidenní akci kolem 100,- Kč/dítě. 
Akci je nutno pojistit nejpozději den po úhradě kurzu !!!! 

 

 
Dne 14.2.2020 

                                                      

                             ………………………………. 

Dr. Jaroslav Mottl                                                                                za objednatele (= rodiče dítěte) 
za ACTIVE GUIDE s.r.o.                                                     

http://www.uniqa.cz/

