
 

Letní  Portášky  
 
Rodiče a děti 4. - 11. 08. 2018 (sobota - sobota) 

 
Máte možnost strávit opět krásné dny na horách - postaráme se o zábavu vašich dětí i vaši! 
Zaměření: týden plný zážitků, pohybu i legrací 

dopolední a odpolední program pro děti, karneval, disco, hry soutěže...tvořivost... 
večerní cvičení pro rodiče...nebojte, zapřáhneme i Vás rodiče 

K dispozici: bazén se slanou vodou, vířivka, sauna, kulečník, 
sedačková lanovka z Velké Úpy, dětské hřiště, trampolína..... 

 

STRAVOVÁNÍ 

Stravování 5x denně včetně pitného režimu pro děti, dospělí plná penze (3x denně). 

Cena: Kat A Kat C 

Dospělý 5.040,- Kč 4.690,- 

Dítě do 5 let  s rodičem 1.500,- Kč 1.500,- 

Dítě do 5 let  navíc 2.940,- Kč 2.940,- 

Dítě nad 5 – 12 let 4.340,- Kč 3.990,-  

Dítě 12 – 15 LET 4.690,- Kč 4.340,- 

Program děti 1.000,- Kč na celý týden 

Ubytování kat. A – sociální zařízení na pokoji, kat. B – soc. zař. na chodbě pro omezený počet 
pokojů. 

Přihlášky zasílejte na e-mail: ipaza@centrum.cz ve vlastním zájmu co nejdříve!! 

Přihlášky – termín.......3...2...1...START.....kdo zaváhá, sedí doma! 

 

 

 

mailto:ipaza@centrum.cz


Přihlásíte se odpovědí na E-mail s uvedením termínu, počtu osob, datumy narození a požadavkem 
na ubytování (Kat. A,B). Ubytování přiděluje výhradně pořadatel. Požadavek na dětskou postýlku 
připojte k přihlášce. Pejsek po dohodě s majitelem – uveďte plemeno psa.  

Obratem získáte číslo účtu spolu s Vaším variabilním symbolem, kam provedete platbu. Po 
převedení celé částky za pobyt budete mít účast zajištnou a získáte zpět potvrzení na Váš e-mail. 

Z důvodu omezené kapacity bude dle termínu uhrazení pobytu blokováno ubytování pro rodiny. Po 
naplnění kapacity chaty, budou zájemci zařazováni podle termínu přihlášek do pořadníku 
náhradníků. 

Vzhledem k velkému zájmu o pobyt si zajistěte místo co možná nejrychleji a proveďte platbu, 
dřívější platby mají možnost výběru kategorie ubytování. 

7. Zrušení zájezdu ze strany zákazníka, změna rezervace 

 Zákazník je oprávněn zrušit svou smlouvu s provozovatelem kdykoliv před nástupem pobytu. 
Zrušení pobytu musí být provedeno písemně. Pro určení doby zrušení pobytu je rozhodující 
doručení písemného oznámení o zrušení pobytu provozovateli. 

 Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit provozovateli následující stornopoplatky: 

60 dní a více před nástupem pobytu - 10% z celkové částky 

30-59 dní před nástupem pobytu - 30% z celkové částky 

10-29 dní před nástupem pobytu  - 50% z celkové částky 

9 dní a méně před nástupem pobytu - 80% z celkové částky 

 Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena za všechny stornované osoby včetně všech 
objednaných fakultativních služeb. Provozovatel má právo případné stornopoplatky započítat se 
zaplacenou zálohou, případně požadovat jejich doplatek . 

 V případě storna jedné osoby ve dvojlůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek za 
jednolůžkový pokoj. Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů 
započítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu. V případě, že zákazník v průběhu zájezdu 
svévolně zruší část pobytu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční 
náhradu za nečerpané služby. Pokud skutečné účelně vynaložené náklady a škody, ke kterým došlo 
zrušením ubytovací smlouvy nebo změnou rezervace, budou vyšší než výše uvedené poplatky, je 
zákazník povinen uhradit i tento rozdíl.  

Těšíme se na Vás na horách:  Ivo a  Ilona Pažoutovi, Kamča Splítková,  

Gabča a Tomáš Bedrnovi ........... a samozřejmě personál chaty Portášky. 


