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CELKOVÁ CENA ZA POBYT ---- zahrnuje stravu, ubytování i program 
 
 pobyt na 3 dny pobyt na 5 dní 
Cena za žáka 1.-6. r. ZŠ 1 365 Kč 2 645 Kč 
Cena za žáka 7.-9. r. ZŠ, SŠ 1 405 Kč 2 725 Kč 
Cena za doprovázejícího pedagoga (jen 
strava)* 550 Kč 1 100 Kč 
Cena za doprovázejícího pedagoga 
(strava i ubytování)* 980 Kč 1 960 Kč 
Standardní program počítá s příjezdem ráno v první den pobytu a odjezdem poslední den kolem 
poledne. Pokud bude program pobytu nějakým způsobem krácen, cena se bude lišit podle ceníku. 
 
Doprovázející pedagogové neplatí program.  
* Při počtu 20 žáků má 1 člen ped. doprovodu ubytování zdarma (hradí si pouze stravu). Při počtu 31 
žáků mají 2 členové doprovodu ubytování zdarma a při počtu 40 žáků mají 3 členové doprovodu 
ubytování zdarma (hradí si pouze stravu).  
 

CELKOVÁ CENA ZA POBYT SE SKLÁDÁ Z TĚCHTO POLOŽEK:  
ubytování 
Spaní na posteli 1 noc 215 Kč 
Spaní na zemi 1 noc 80 Kč 
Cena za nocleh je stejná pro žáky i pedagogy.  
 

strava---- včetně zajištění celodenního pitného režimu 
 snídaně svačina oběd svačina večeře celodenní strava (1 den) 
Cena za dítě MŠ 25 Kč 20 Kč 60 Kč 30 Kč 60 Kč 195 Kč 

Cena za žáka 1.-6. r. ZŠ 40 Kč 25 Kč 80 Kč 40 Kč 70 Kč 255 Kč 

Cena za žáka 7.-9. r. ZŠ, SŠ 40 Kč 25 Kč 90 Kč 40 Kč 80 Kč 275 Kč 
Cena za doprovázejícího 
pedagoga* 40 Kč 25 Kč 90 Kč 40 Kč 80 Kč 275 Kč 

 
program 
Program probíhá ve 2 blocích každý den (dopolední program, odpolední program). V den odjezdu 
probíhá většinou už jenom dopolední program. Cena programu je dotovaná. Cena zahrnuje lektorské 
zajištění programu, zapůjčení pomůcek, spotřebované suroviny, pracovní listy atd. Cena je započítaná 
za každý započatý blok programu.  
 

 
 

 

Výukový blok programu (3 hodiny) 85 Kč 
Zapůjčení jízdního kola v rámci programu 50 Kč 
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ZPŮSOB PLATBY: 
Platba probíhá ve 2 částech (zálohová faktura + doplatek v závěrečné faktuře), a to následujícím 
způsobem.  
 
Zálohová faktura – zálohovou fakturu na 50% ceny za pobyt žáků Vám pošleme 3 měsíce před 
nástupem na pobyt. Před odesláním faktury se ujistíme o počtu osob, který se pobytu zúčastní. Zálohová 
faktura bude uhrazena převodem na účet. Pokud nebude uhrazena zálohová faktura do termínu 
splatnosti (splatnost bývá 30 dní), objednavatel (škola) ztrácí nárok na rezervaci termínu pobytu. 
Zálohovou fakturu vystavujeme proto, aby bylo možné uhradit některé výdaje (např. nákup potravin, 
nákup pomůcek a materiálu na program atd.). 

 
Závěrečná faktura (doplatek) - bude vystavena po ukončení pobytového programu dle skutečného 
počtu žáků a realizovaného programu. Fakturu lze zaslat e-mailem nebo klasicky poštou. Úhrada 
doplatku (závěrečné faktury) proběhne bankovním převodem na základě faktury vystavené Sluňákovem.  

 

STORNO POPLATKY 
Škola (objednavatel) může od smlouvy odstoupit, nebo snížit počet účastníků. Pro tyto situace jsou 
určeny storno poplatky a stornovací podmínky. Stejné storno podmínky platí i pro změny v nahlášeném 
počtu žáků, pokud jejich skutečný počet bude menší o více než 25 % než je počet žáků uvedený ve 
smlouvě. Plánované změny počtu žáků hlásí objednatel dodavateli průběžně, nejpozději 1 pracovní den 
před začátkem pobytu.  
 

 
 
 
 
 

 

Při snížení počtu žáků v den příjezdu oproti počtu, který byl nahlášen při poslední komunikaci 
(nejpozději 1 pracovní den před začátkem pobytu), doplácí objednatel stornopoplatek za již objednanou 
stravu ve výši 1 celodenního stravného za každého chybějícího žáka (cena dle aktuálního ceníku 
pobytových programů).  

Při zkrácení pobytu (dřívější či pozdější odjezd osob) bude účtováno 70% ceny.  
 
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 3.1.2022 Mgr. Michal Bartoš, Ph.D., ředitel 

Více než 60 dnů před poskytnutím prvé služby bez storno poplatku 
60 až 30 dnů před poskytnutím prvé 25%  ceny 
29 a méně dnů před poskytnutím prvé služby 50%  ceny 
Snížení počtu účastníků menší než 25% 
původního počtu (v porovnání se smlouvou) bez storno poplatku 


