CENÍK A PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ - platný od 1. 5. 2021
DOLNÍ VIDIM č. 78
Provozovatel:
Ekocentrum Koniklec, o.p.s., IČ: 227 53 052
Vlkova 27258/34, Praha 3, 130 00
Číslo účtu: 2300227935/2010
CENÍK
1) Víkendový pobyt (pá-ne nebo so-ne): 4.000 Kč
2) Prodloužený víkend/svátky): 5.500 Kč
(Velikonoce, květnové svátky, podzimní prázdniny, Vánoce – 3 noci)
3) Pobyt mimo víkend (po-čt): 1.500 Kč/noc
4) Týdenní pobyt (7 nocí): 8.000 Kč
5) Silvestrovský pobyt 26.12.2021 - 2.1.2022: 15.000 Kč
Poznámka: V období prázdnin jsou preferovány nejméně týdenní pobyty.
Ke každému pobytu bez ohledu na jeho délku se účtuje příplatek 600 Kč za služby správce při
ubytování (pomoc na místě, návštěva při zahájení a ukončení pobytu).
Dům je určen pro pobyty skupin do 15 osob (v případě dětského pobytu cca do 20). Pes na
pobytu je zdarma. K topení jsou určena kamna na dřevo. Klademe důraz na šetření vodou,
limit na spotřebu vody je stanoven na 2 m3/noc a toto množství dlouhodobě splňuje naprostá
většina pobytů o deklarovaném maximálním počtu osob, při vyšší spotřebě bude navíc k ceně
ubytování účtováno 55 Kč/m3. V rámci pobytu je limit spotřeby na ohřev teplé vody a svícení
10 kWh/noc, spotřeba nad tento limit bude účtována ve výši 8 Kč/KWh dle aktuálního
sazebníku dodavatele energie.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
Po potvrzení rezervace pobytu je nutné uhradit do 7 dnů zálohu ve výši 50 % předpokládané
částky. Zálohová faktura Vám bude vystavena na vyžádání. Po připsání zálohy na bankovní
účet provozovatele se stane objednávka závaznou. Nejpozději v den příjezdu musí být
doplatek za ubytování připsán na bankovní účet provozovatele. V opačném případě je
povinné uhradit doplatek v hotovosti správci v den příjezdu.
VRATNÁ KAUCE:
Při příjezdu správce vybírá od osoby odpovědné za ubytovanou skupinu kauci ve výši 3 000 Kč.
Tato kauce je vratná na konci pobytu při předání domu ve stavu odpovídajícímu stavu domu
při předání. Za předání a převzetí domu odpovídá správce.
STORNO PODMÍNKY:
V případě odhlášení více než 30 dní před začátkem pobytu se neúčtuje stornopoplatek a
zálohová platba bude vrácena v plné výši. Při pozdějším odhlášení se uhrazená záloha nevrací.

Po skončení pobytu kontaktujte koordinátora emailem se zpětnou vazbou ohledně proběhlého pobytu.

