Ceník služeb
platný k 1. 9. 2019
pro nekomerční ubytování osob/organizovaných skupin a pořádání akcí (přednášek, besed, výstav,
sportovních, kulturních, osvětových a komunitních akcí, workshopů, kurzů, soustředění, táborů, škol
v přírodě apod.) jinou osobou/subjektem než je DDM Horažďovice
Velikost skupiny pro ubytování je minimálně 15 osob, v případě menších skupin se celková cena za
ubytování (nikoli za stravu) stanovuje pro minimální počet ubytovaných (tj. 15 osob). Ubytování je
poskytnuto na základě smlouvy, změna počtu účastníků je možná nejpozději 3 pracovní dny před
začátkem akce.
Školám a školským zařízením (akce pro děti a mládež) poskytujeme na tyto služby slevu 20%.

Ubytování:
31 lůžek v 5 pokojích a tomto uspořádání:
-

1x 10 osob (10x klasická postel, společné soc. zařízení)

-

1x 5 osob (2x palanda, 1x klasická postel, společné soc. zařízení)

-

2x 6 osob (3x palanda, společné soc. zařízení)

-

1x 2 osoby (1x palanda, vlastní soc. zařízení)

-

1x 2 osoby (1x palanda, vlastní soc. zařízení)

Další prostory:
-

jídelní hala (kapacita 35 osob) s televizorem, mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí a kávovarem

-

audiovizuální (AV) učebna (kapacita 35 osob, 1. NP) s promítací technikou (dataprojektor, reproduktory)

-

badatelská (BA) učebna (kapacita 16 osob, 2. NP)

-

venkovní prostory - veranda s lavičkami, ohniště, stan (venkovní učebna - v provozu duben-říjen)

-

galerie (pohovky, časopisy, společenské hry)

Ubytování - režim A - ceny ubytování za osobu a den
Pozor, velikost skupiny pro ubytování v režimu A je min. 15 osob!
Ubytovaní mají při pobytu k dispozici: pokoje + sociální zařízení podle počtu nahlášených osob, šatnu, jídelní
halu, galerii, AV učebnu (bez promítací techniky), venkovní prostory (přístup přes AV učebnu), dřevo na oheň
20% sleva
os/den vč. povlečení ............................................................................ 238 Kč

190 Kč

os/den vlastní spacák .......................................................................... 175 Kč

140 Kč

Ubytování - režim B - ceny za pronájem prostor
Pozor, počet osob ubytovaných v režimu B je omezen max. kapacitou budovy/místnosti!
Pronajímatel platí paušální částku za pronájem zvolených prostor, které má k dispozici bez ohledu na počet
osob, které je využívají (ubytovaní již neplatí částku za osobu a den).

20% sleva

AV učebna (seminární místnost, max. 35 osob)/hod .......................... 250 Kč

200 Kč

(učebna včetně promítací techniky, šatna, jídelní hala, venkovní prostory)
AV učebna (seminární místnost, max. 35 osob)/den .......................... 2 500 Kč

2 000 Kč

(učebna včetně promítací techniky, šatna, jídelní hala, venkovní prostory)
ubytovací kapacita/den (max. 31 osob) ................................................ 6 250 Kč

5 000 Kč

(všechny pokoje, šatna, jídelní hala, galerie, AV učebna bez promítací techniky, venkovní prostory)

Stravování:
plná penze, os/den .............................................................................. 238 Kč

190 Kč

plná penze zahrnuje: snídani, oběd, večeři, 2x svačinu a pitný režim po celý den
snídaně ................................................................................................. 50 Kč

40 Kč

oběd (polévka, hlavní jídlo) .................................................................. 90 Kč

72 Kč

večeře (teplá) ....................................................................................... 70 Kč

56 Kč

coffebreak (káva, čaj, sladké pečivo) .................................................... 50 Kč

40 Kč

Respektujeme předem a včas nahlášené dietní požadavky (bezlepková dieta, vegetariánská
strava…). Připomínky k jídelníčku/nahlášení dietních požadavků očekáváme nejpozději 14 dnů před
začátkem akce.

Pronájem sportovního vybavení:

20% sleva

1x kanoe Ruby (ks/den)........................................................................ 250 Kč

200 Kč

(vč. vest, pádel, lodního pytle, pumpy)
4x raft Colorado 450 (ks/den).............................................................. 500 Kč

400 Kč

(vč. vest, pádel, lodních pytlů, pumpy)
38x koloběžka (ks/den) ........................................................................ 63 Kč

50 Kč

2x jízdní kolo trekking (dámské/pánské) Kellys (ks/den) .................. 125 Kč

100 Kč

2x jízdní kolo MTB (dámské/pánské) Kellys (ks/den)......................... 125 Kč

100 Kč

10x jízdní kolo MTB (dětské, tříčtvrteční) různé značky (ks/den) ...... 63 Kč

50 Kč

2x vozík za jízdní kolo (ks/den) ........................................................... 125 Kč

100 Kč
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