Smlouva na ubytování
ve školním roce 2017/2018
Domov mládeže a Školní jídelna, Písek, Budějovická 1664
Budějovická 1664
397 01 Písek

1. Poskytovatel:

Domov mládeže a Školní jídelna, Písek, Budějovická 1664
Budějovická 1664, Písek 397 01 (dále DM a ŠJ)
IČ: 60869798
DIČ: CZ60869798
číslo účtu: 7580283001/5500
zastoupený ing. Romanem Nejedlým

2. Ubytovaný:
Státní občanství:

Příjmení:
Jméno:

Telefon:

e-mail:

Adresa bydliště:
Narození:
den:

měsíc:

rok:

místo:
kód zdravotní
pojišťovny:

číslo OP:
Adresa pro podání případné zprávy:
jméno a příjmení:
adresa:
telefon:

e-mail:

Škola, kterou student navštěvuje:
název:
adresa:
obor:

ročník:

3. Cena za ubytování je stanovena ve výši 2100,- Kč/měsíc.

 

4. Ubytování
Pravidla pro ubytování jsou dána „Ubytovacím řádem domova mládeže“, která se
ubytovaný student zavazuje dodržovat. Při jejich porušování nebo hrubém porušení dojde
podle rozhodnutí ředitele domova mládeže k okamžitému ukončení ubytování studenta ze
strany domova mládeže.
5. Platební podmínky
- před zahájením ubytování zřídí student svolení k inkasu u svého peněžního ústavu
- provede příkaz k úhradě jistiny ve prospěch účtu domova mládeže. Výše jistiny činí
2800,- Kč. Jistina bude vrácena po skončení ubytování studenta v domově mládeže.
- v případě zájmu o stravování si student zakoupí čipový přívěsek za 115,- Kč
- cena stravného: snídaně 40,- Kč, oběd 61,- Kč, večeře 64,- Kč
- průběh inkasních plateb:
- 15. den v měsíci proběhne inkaso ve výši 2100,- Kč za předcházející
měsíc
- inkasovaná částka bude navýšena o částku za případnou stravu, kterou měl
student přihlášenu v předcházejícím měsíci. Stravu si student přihlašuje,
případně odhlašuje do 12.00 hodin předchozího dne prostřednictví terminálu
ve školní jídelně nebo po internetu.
- v případě, že v měsíci nedojde k uskutečnění inkasní platby, uhradí student
bezprostředně platbu v hotovosti. Neuhrazení platby bude důvodem k ukončení
ubytování studenta v domově mládeže, nedohodne-li se student s ředitelem domova
mládeže na jiném termínu platby.
6. Závěrečná ustanovení
- smlouva se uzavírá na období školního roku pro střední školy, její prodloužení do
období hlavních prázdnin je možné dle provozních podmínek domova mládeže
- při ukončení ubytování student předá určenému vychovateli nepoškozené vybavení
pokoje a věci v majetku domova mládeže (knihy, lůžkoviny apod.)
- smlouvu lze vypovědět 14 kalendářních dnů před jejím ukončením a to vždy písemně.
Výjimkou je okamžité ukončení ubytování z důvodů porušování nebo hrubého
porušení „Ubytovacího řádu domova mládeže“.
V Písku dne:

V Písku dne:

………………………………………
ubytovaný

………………………………………..
ing. Roman Nejedlý
ředitel DM a ŠJ

INFORMAČNÍ SDĚLENÍ
Od 1. 7. 2017 dochází k organizační změně, po sloučení schváleném zřizovatelem Jihočeským krajem
se staneme součástí organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek,
Komenského 86, IČ 00511382.

www:
www.sou-pi.cz
email:
info@sou-pi.cz
telefon:
382 212 895
Výše uvedené podmínky zůstávají v platnosti i po uskutečnění této organizační změny.

