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ll. PREDMET zMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli na vzájomne,j spolupráci pri organizovaní a zabezpečení účasti

športovcov - Akademických reprezentantov na Akademické majstrovstvá sveta 2018

v orientačnom lyžovaní v Tartu, Estónsko (d'alej len Podujatie ).

lll. PoVlNNosTl zMtUvNÝcH STRÁN

1, Zmluvné strany sa dohodli na spoločnom rozhodovaní o nominácii a počte športovcov na

Podujatie, pričom Zváz poskytne menovitú nomináciu športovcov na základe výkonnosti a

Výkonný výbor SAUŠ na základe uznesenia rozhodne, ktorý športovec bude poberatelbm
dotácie na jeho účasť na Podujatí a ktorý športovec sa podujatia zúčastní na vlastné
náklady. Výkonný výbor SAUŠ rozhodol, že 1 športovec a 1 osoba doprovod sa zúčastní
podujatia.

2. SAUŠ sa pre zabezpečenie účasti športovcov na Podujatí zavázuje vykonať nasledovné
úkony:

- poskytne Zvázu dotáciu na dopravu;
- uhradínáklady na Podujatie (účastnícky poplatok, štartovné);



- prihlási športovcov a doprovod na Podujatie;

- zverejní všetky výsledky v médiách, bulletine SAUŠ a na MŠWaŠ SR.

3. Zváz sa pre zabezpečenie účasti špoňovcov na Podujatí zavázuje vykonať nasledovné

úkony :

- poskytnúť všetky podklady a organizačnú výpomoc;

- zabezpečiť výber športovcov na Podujátie;

- zabezpečiť doprovod so skúsenosťami z vrcholových podujatí, dostatočnými

trénerskými schopnosťami,

- poistiť športovcov a doprovod na celé Podujatie;

- do 15 dnípo Podujatí zúčtovať poskytnutú dotáciu SAUŠ.

lV. osTATNÉ UJEDNANlA

7. Zváz je povinný do 15 dní po skončení Podujatia zúčtovať poskytnutú dotáciu od SAUŠ.
Zváz berie na vedomie , že dotácia je poskytnutá zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
MŠWaŠ sR, a preto musí byť prijatá na účet určený pre dotácie zo štátneho rozpočtu.
Zúčtovanie dotácie bude prostredníctvom faktúry so zoznamom a kópiami originálnych
dokladov,

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zodpovednosť za škody spósobené športovcom a
doprovodom na Podujatí, bude v plnom rozsahu znášať v plnom rozsahu každý člen
rnl,pravy sám. V prípade, že by bol SAUŠ zaťažený nárokmi tretích osób na náhradu
škody v súvislosti so škodou spósobenou športovcom alebo členom doprovodu na
Podujatí, zavázuje sa Zváz odškodniť SAUŠ, a to v celej výške,

3. SAUŠ berie na vedomie, že v rámci výkonu predmetu tejto Zmluvy mu budú poskytnuté
osobné údaje športovcov Akademikov podl'a Zákona o ochrane osobných údajov. SAUŠ
sa zavázuje dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce zo Zákona o ochrane osobných
údajov

4. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou bližšie neupravené sa riadia platným
právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka v platnom znení a ostatných platných právnych predpisov
Slovenskej republiky,

V. DoBATRVAN|A

1. Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú a to odo dňa podpísania tejto zmluvy do 30 dní
po skončeníPodujatia.

2. Zmluvné strany móžu od túto zmluvu ukončiť iba na základe vzájomnej dohody a od
tejto zmluvy odstúpiť iba v prípade závažného porušenia ustanovenítejto zmluvy.



U. ZÁVEREČNÉ USTANOVENlA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými
stranami.

2. Akékoťvek zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané písomne a schválené
podpisom obidvoch zmluvných strán, Tieto dodatky sa stanú integrálnou súčasťou tejto
zmluvy.

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach rovnakej platnosti a záváznosti, z kton/ch
sú po.iednom určené každej zmluvnej strane.

4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumitelhé,
pričom vy,|adrujú ich slobodnú a vážnu vólu zbavenú akýchkoívek omylov, na dókaz čoho
pripájajú svoje pod pisy.
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