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Všeobecné obchodní podmínky  
upravující objednací, platební, storno podmínky a ubytovací řád. 

 
Rekreační středisko Pod Kempem poskytuje služby klientům na základě vyplněného a odsouhlaseného 
rezervačního formuláře, který může být doručen emailem nebo dopisem. Rezervační formulář nahrazuje 
objednávku, v případě, že objednavatel potřebuje objednávku, může tuto vystavit na podkladě rezervačního 
formuláře.  Telefonicky se přijímají pouze nezávazné rezervace. Rezervace je platná po zaplacení zálohové 
faktury. V případě potřeby objednavatele může být uzavřena Smlouva o poskytnutí ubytovacích a 
stravovacích službách. 
 

                                                              I. Cena 

1.   Objednavatel se zavazuje zaplatit ubytovateli cenu dohodnutou v rezervačním formuláři. 
      Uvedená cena je včetně DPH a je konečná. 
2.   V případě kolektivů budou náklady na ubytování a stravování účtovány podle skutečného počtu   
       osob s ohledem na stanovenou minimální kapacitu. 

 
             

II. Platební podmínky 

1. Za ubytování a stravování poskytne objednavatel ubytovateli zálohy bankovním převodem ve prospěch 
účtu ubytovatele 3835754349/0800 takto: 

a) Zálohu 30% z celkové ceny nejpozději 14 dní po rezervaci, nebude-li sjednáno jinak. 
Doklad o provedené platbě bude zaslán po připsání na náš účet. Při platbě uveďte do  
VS vaše rodné číslo nebo IČ, do poznámky Vaše jméno. Výši zálohy zjistíte v rezervačním formuláři. 

b) Doplatek pobytu bude uhrazen hotově den před ukončením pobytu nebo fakturou do 14-ti dnů od 
ukončení pobytu. Výše doplatku bude stanovena dle skutečně odebraných služeb. 

c) Způsob úhrady dle bodu b) musí být stanoven před nástupem pobytu. 
d)  Pro správné vystavení příslušných plateb je nutné, aby objednavatel vždy přesně formuloval 
      potřebné náležitosti /název a adresa odběratele, identifikační znaky apod./. 

2. Nedodržení bodu 1) může být ubytovatelem chápáno jako zvlášť závažné porušení Všeobecných 
obchodních podmínek. 

3. Pro případ prodlení s jakoukoliv platbou dle této smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,5% 

z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
 

III. Smluvní sankce 
1. Obě smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy pouze v důsledku zvlášť závažného porušení 

ustanovení smlouvy druhé smluvní strany. 
2. Ubytovatel může od smlouvy odstoupit v případě důsledku okolností, které nemohl v době uzavření 

smlouvy předpokládat (požár, živelní pohroma, apod.). 
3. Objednavatel může od smlouvy odstoupit v případě vyhlášení karantény nad kolektivem připraveným 

k odjezdu. 
4. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v bodu 2) a 3) je ubytovatel povinen vrátit 

objednavateli veškerá poskytnutá peněžitá plnění v plné výši do 14 dnů od doručení písemného 
odstoupení od smlouvy. 

5. V případě bezdůvodného odstoupení od smlouvy objednavatelem je tento povinen uhradit druhé smluvní 
straně smluvní pokutu ve výši: 
● 30% z celkové ceny pobytu při zrušení mezi 100-61 dní před nástupem; 
● 50% z celkové ceny pobytu při zrušení mezi 60-30 dní a méně před nástupem; 
● 100% z celkové ceny pobytu při zrušení účasti 29 dní a méně před nástupem. 
Celková cena je stanovena jako denní cena za osobu násobená počtem nocí a minimální kapacitou. 

6. Odstoupení od smlouvy je možné pouze písemně doporučeným dopisem. Pro určení data odstoupení od 
smlouvy je rozhodující doručení písemného oznámení o zrušení druhé straně smluvní. 
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7. Při nenaplnění minimální kapacity uvedené v rezervačním formuláři hradí objednavatel 150,- Kč za den 
a neobsazené lůžko právě do výše minimální kapacity. Krácený pobyt účastníka bude vyúčtován 
následovně: 

a) Plně využité, či zahájené pobytové dny budou účtovány částkou plnou dohodnutou částkou na 
osobu a den. 

b) Pokud účastník odjede z důvodu nemoci a objednavatel toto prokáže ubytovateli písemnou 
lékařskou zprávou, budou ostatní dny účtovány částkou 150,- Kč na osobu a den. V ostatních 
případech bude účtována plná částka dohodnuté ceny na osobu a den. 

 
 
 

III. Ubytovací řád 
Objednaný typ ubytování je uveden v rezervačním formuláři, rozdělení a počet objektů stanovuje 
provozovatel střediska dle aktuálního počtu osob s ohledem na požadavky objednavatele. Není možné 
vyžadovat změnu typu ubytování po příjezdu. Ubytovací objekty jsou rozmístěny v areálu a nemusí na sebe 
navazovat stejným typem ubytování.  
 
Příjezd a ubytovaní je v nástupní den k dispozici od 16 do 20 hodin (skupiny začínající obědem od 10 hodin 
bez možnosti ubytování). Ubytování v poslední den pobytu a odjezd do 10 hodin. Zavazadla je možné 
kdykoliv uschovat. Společenské místnosti v příjezdový a odjezdový den jsou k dispozici dle aktuálního 
provozu ve středisku a slouží všem ubytovaným skupinám. Spol. místnosti pro výhradní používání je nutné 
objednat předem a jsou k dispozici od 14 hodin v nástupní den, do 12 hodin poslední den. 
Po příjezdu se dostavte na recepci, kde je nutné předat seznam ubytovaných osob (jméno, adresa, datum 
narození). Po vyřízení všech formalit a složení kauce budou předané klíče od pokojů, chatek. U skupin 
vyřizuje veškeré formality pouze osoba, která pobyt objednávala (včetně vyúčtování, předávání klíčů atd). 
Nikomu jinému ve skupině nebudou klíče vydány! 
 
Všechny ubytovací objekty jsou vybaveny lůžkovinami s příslušným povlečením. Průběžný úklid uvnitř 
objektů si provádí zákazník sám. Zajišťujeme denní úklid všech sociálních zařízení. (wc, umyvadla, sprchy).  
 
Ve středisku je požadována kauce za ubytovací objekt až do výše 1000,- Kč. Pro skupiny kauce ve výši 
3000,-Kč za všechny ubytovací objekty. Kauce je vratná poslední den po kontrole objektů a jejich předání 
v řádném stavu. 
 
Informace k ubytování 
 

1. Ve všech ubytovacích objektech platí zákaz kouření, včetně společenských místností. 

2. Všechny pokoje, chaty mají zásuvku pro běžné spotřebiče (rádia, televizory, holicí strojky atd.), je 

zakázáno používání vlastních vařičů. 

3. V ubytovacích objektech je zakázáno samostatné vaření. Pro zákazníky se stravováním je určena 

jídelna, dále je k dispozici společenská místnost s TV. Jiné prostory je nutné pro samostatné akce 

objednat. 

4. Všechna lůžka jsou včetně povlečení. 

5. V hlavní budově není povolen vstup do pokojů s venkovní obuví. 

6. Parkování automobilů je ve středisku možné pouze na vyhrazených plochách. 

7. Pobyt psů je ve středisku pouze se souhlasem provozovatele po předložení očkovacího průkazu. 

Vlastník psa odpovídá za chování psa, úklid po něm. 

8. Je zakázáno dovážet do areálu vlastní sudy s nápoji. Je možné objednat sudové pivo/limo s 

výčepním zařízením. 

9. V době od 22.00 do 06.00 hodin platí v celém středisku noční klid. 

10. Ubytování účtujeme vždy za celé objekty chatky, pokoje viz.ceník. 
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Společné prostory 
 

Využití venkovních i vnitřních prostorů ubytovacího zařízení pro potřeby účastníků se řídi dle pokynů  
provozovatele (dohodou s dalšími ubytovanými v objektu ve stejném termínu). V případě zvláštních  
požadavků na prostory zašle objednavatel na zvláštní příloze své požadavky ke schválení. 

● samostatně stojící krytá sportovní hala (tělocvična) 
● vnitřní multifunkční prostor na hlavní budově 
● vnitřní společenský prostor: klubovna (přízemí budovy) a učebna (2 patro)  
● venkovní plochy areálu pro sportovní a herní vyžití účastníků: 
   asfaltové hřiště (volejbal, nohejbal); travnaté plochy; ohniště; venkovní bazén 

 
Poslední den 
 
Ubytování je nutné uvolnit do 10 hodin. Klíče vrátit na recepci. Za ztrátu klíče účtujeme poplatek 100,-Kč. 
S oprávněnou osobu je provedena kontrola stavu objektů. Objekty musí být v řádném stavu bez poničení 
vybavení, čistý, bez odpadků. Skupiny odevzdávají klíče najednou. Ložní prádlo svlečené na postelích. 
Případné škody se hradí hotovostně na místě. Po bezproblémovém předání objektu je vrácena kauce v plné 
výši. 
Zavazadla Vám v případě potřeby uschováme.  
 
Stravování v ceně pobytů 
 
Polopenze (večeře, snídaně), plná penze - celodenní (snídaně, oběd, večeře) První den se poskytuje 
večeře, poslední den snídaně (u plné penze oběd). Je možné si v objednávce přiobjednat jídla k pobytu 
první a poslední den (většinou oběd). Balíčky místo obědu si zajistěte přímo v objednávce, na místě potom 
nejpozději do 12. hodiny předchozího pracovního dne. Stravování probíhá samoobslužně v jídelně hlavní 
budovy. Doba výdeje: snídaně 7,30 -9,00, obědy 12,00 -13,00, večeře 17,30 - 18,30. Dobu výdeje v sezóně 
není možné měnit. V mimosezóně v rámci dohody. Pokud zákazník neodebere objednané stravování ve 
stanovených časech, strava nebude dodatečně vydána a ztrácí na ni nárok. 
 
V rámci skupiny možno dohodnout individuální podmínky. 
 
Přílohy: ceník služeb platný od 1.1.2016 
             rezervační formulář 
 
 
Objednavatel se seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami. 
 
 
                                                                                                                   ………………………………….. 
                                                                                                                    Podpis a razítko objednavatele 
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