Centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Skrbeňská 70, 783 35 Horka nad Moravou
tel.: 585 378 345
www.slunakov.cz

ceník pobytových programů 2016/2017
Cena za žáka (stravu, program, ubytování) je 480 Kč/den pro děti do 6 roč. ZŠ, 500 Kč/den pro děti od 7
roč. ZŠ. Celková cena za standardní týdenní pobyt (příjezd v pondělí dopoledne, odjezd v pátek
dopoledne) pro žáka I. stupně je 1 970 Kč, pro žáka II. stupně je 2 050 Kč.
Pedagogický dozor neplatí program. Cena je tedy 400 Kč na osobu/den.
Při počtu 15 dětí má 1 člen doprovodu ubytování a stravu zdarma. Při počtu 30 dětí mají 2 členové
doprovodu ubytování a stravu zdarma a při počtu 35 dětí mají 3 členové doprovodu ubytování a stravu
zdarma.
Pokud budete přijíždět, odjíždět v jiných termínech, popřípadě pokud bude program pobytu nějakým
způsobem krácen, cena se bude lišit podle ceníku:

UBYTOVÁNÍ
180 Kč za žáka či pedagoga/ nocleh

STRAVA
Děti MŠ
(Kč/osoba)

Žáci ZŠ 1.-6. třída
(Kč/osoba)

Žáci od 7. třídy, učitelé
(Kč/osoba)

Snídaně

20

35

35

Svačina

10

15

15

Oběd

50

70

80

Svačina

10

20

20

Večeře

50

60

70

Celkem

140 Kč

200 Kč

220 Kč

PROGRAM
Cena programu je dotována. Cena zahrnuje pomůcky, pracovní listy atd.
Kč / osoba
Celodenní program
(dopolední a odpolední 3-hodinový blok)
Půldenní program (3-hodinový blok)
- cena je účtována za každý započatý blok programu

100
50
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50, případně dle aktuálního
ceníku Sluňákova

Doprava během pobytu – jízdní kolo
Program outdoorových aktivit na Lovecké chatě (koně, lanové
aktivity, minigolf, ...) – nutné si předem po vlastní ose
zajednat s Loveckou chatou
Sjezd na raftech po rameni Moravy ke Sluňákovu - nutné si
předem po vlastní ose zajednat s CK Peřej Tours

dle aktuálního ceníku
Lovecké Chaty *
Dle aktuálního ceníku CK Peřej
Tours **

* http://www.autodemont.cz/cz/chata/aktivity.php
** http://www.perej.cz , tel. 585 313 176

Způsob platby

:

Aby bylo možné uhradit některé výdaje (např. nákup potravin atd.) probíhá platba ve 2 částech
(zálohová faktura + doplatek v závěrečné faktuře), a to následujícím způsobem.
•

Záloha 50% z ceny celkem bude uhrazena převodem na účet na základě zálohové faktury se
splatností 30 dní. Zálohovou fakturu Vám pošleme 3 měsíce před nástupem na pobyt, před
odesláním faktury se ujistíme o počtu osob, který se pobytu zúčastní- Pokud nebude uhrazena
zálohová faktura do termínu splatnosti, objednavatel (škola) ztrácí nárok na rezervaci
termínu pobytu.

•

Doplatek bude uhrazen po ukončení programu dle skutečného počtu žáků a realizovaného
programu. Úhrada doplatku proběhne bankovním převodem na základě faktury vystavené
dodavatelem.

Objednavatel může od smlouvy odstoupit, nebo snížit počet účastníků. Za každého účastníka bude určen
storno poplatek následujícím způsobem:
Více než 60 dnů před poskytnutím prvé služby..................... bez storno poplatku
60 až 30 dnů před poskytnutím prvé služby ………………..… 25% ceny
29 a méně dnů před poskytnutím prvé služby………………….50% ceny
Stejné storno podmínky platí i pro změny v nahlášeném počtu žáků, pokud jejich skutečný počet bude
menší o více než 20 % než je počet žáků uvedený ve smlouvě.
Dodavatel může od smlouvy bez náhrady odstoupit nejpozději 60 dnů před sjednaným dnem nástupu.
Pokud odstoupí od smlouvy ve lhůtě kratší, poskytne objednavateli náhradu ve výši storno poplatků
uvedených výše.
V Horce nad Moravou dne 6.1.2014

Mgr. Michal Bartoš, Ph.D., ředitel

Plnění je osvobozeno od DPH podle § 24a, § 67, § 68, § 69 a § 70, §89, § 90, § 92 zákona o dani z přidané hodnoty s nárokem na
odpočet daně.

