Chatka:
Chatka / noc ………………………………….,………………
Osoba od 15 let / noc
…………………………..………
Osoba od 3 – 14 let / noc ………………………………..…

160,- Kč
60,- Kč
30,- Kč

Karavan vč. auta, obytný automobil:
Poplatek za místo vč. el. přípojky / noc …………………….. 140,- Kč
Osoba od 15 let / noc ………………………………………… 60,- Kč
Osoba od 3 – 14 let / noc …………………………………… 30,- Kč
Stany:
Malý stan – poplatek za místo / noc …………………………
Velký stan – poplatek za místo / noc ………………………..
Osoba od 15 let / noc ………………………………................
Osoba od 3 – 14 let / noc …………………………………….

60,- Kč
80,- Kč
60,- Kč
30,- Kč

Služby:
Parkování osobního vozidla / noc …………………………..
Parkování mikrobus, dodávky / noc ………………………..
Parkování motocykl / noc ………………………………........
Parkování přívěsný vozík za auto / noc …………………....
Sada povlečení na pobyt …………………………………......
Prostěradlo na pobyt ………………………………………….
Poplatek za psa / noc …………………………………………
Rekreační poplatek, osoba od 18 let / noc ……………….…

50,- Kč
80,- Kč
30,- Kč
30,- Kč
60,- Kč
20,- Kč
40,- Kč
10,- Kč

Školní pobyty:
Školní pobyt, osoba / noc ……………………………............
Pedagogický dozor do 15 osob ……………………………..
Pedagogický dozor do 30 osob ……………………………..

95,- Kč
1 osoba, pobyt zdarma
2 osoby, pobyt zdarma

Slevy:
Při pobytu 7 a více nocí 10% z ceny za ubytování. Držitel průkazu ZTP/P parkování zdarma.
Dítě do 3 let zdarma. WIFI v kempu zdarma.
Za ubytování je vybírána záloha 200 Kč jako kauce za případné škody způsobené nedbalostí
hostů na zařízení v kempu (chatky, sociální zařízení, kuchyňka). Po kontrole správcem při
odjezdu a neshledání závad, bude kauce v plné výši vrácena.
Vypočtená částka ceny za ubytování dle tohoto ceníku musí být uhrazena před nástupem nebo
v den nástupu.
Vrácení peněz při předčasném ukončení rekreace:
živelné pohromy vyhlášené státem nebo obcí – rekreant obdrží poměrnou zbylou část úhrady
za ubytování, vážné osobní či rodinné důvody – vrácení poměrné části.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Schváleno výborem, dne 26.ledna 2017
Asociace víceúčelových organizací ČR – ZO městská Náchod

