Příloha č. 4a Kolektivní smlouvy

Ceník ubytování v rekreačním a školicím zařízení

Dolní Mísečky
platný od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018

Cena za pokoj a noc
pokoj

typ lůžka

přízemí č. 1
přízemí č. 2
patro č. 4
patro č. 5
patro č. 6

1 lůžko + palanda
1 x palanda + 2 L
1 x palanda + 2 L
1 x palanda + 2 L

počet
lůžek
3
4
4
4

7 x lůžko

7

turistický
pokoj

Celý objekt
22
pes (v případě souhlasu všech ubytovaných)

sezona1)

ostatní2)

450
560
560
560

340
430
430
430

170 dospělý
90 dítě
2.900
30

130 dospělý
70 dítě
2.200
30

Uvedené ceny obsahují DPH. Pokud se sazba DPH během platnosti ceníku změní, ceník bude upraven
s účinností od data účinnosti změny.
Uvedené ceny obsahují rekreační poplatky.
Poznámka:
„sezona“: v měsících listopad – duben
„ostatní“: v měsících květen – říjen
Za dítě se pro tyto účely považuje dítě zaměstnance SSČ nebo hosta ve věku 3 – 15 let nebo do ukončení povinné
školní docházky. Děti do 3 let věku mají pobyt zdarma bez nároku na lůžko.
1)
2)

Zaměstnanci SSČ a jejich rodinní příslušníci mají nárok na příspěvek ze sociálního fondu ve výši 30 %
z ceny pobytu s výjimkou rezervace celého objektu.
Členové ZO SSČ a jejich rodinní příslušníci mají nárok na příspěvek ze sociálního fondu ve výši 40 %
z ceny pobytu s výjimkou rezervace celého objektu.
Pobyt psů podléhá Ubytovacímu řádu.
Úhrada za ubytování probíhá bankovním převodem, není-li předem stanoveno jinak.
Účastníci pobytu v rekreačních a školících zařízeních jsou povinni se řídit Provozním řádem,
Ubytovacím řádem a Pravidly, které jsou k dispozici v zařízení a na internetových stránkách
provozovatele www.ssc.cas.cz.
Rezervační poplatek nelze hradit formou poukázek. Formou poukázek lze hradit ubytování max. do
výše celkové ceny ubytování.
V Praze dne 31. 3. 2017

JUDr. Jiří Malý, v. r.
ředitel SSČ AV ČR, v. v. i.

Ing. Jindřich Sojka, v. r.
předseda Výboru ZO SSČ

