18. SEZÓNA V REKREAČNÍM
STŘEDISKU KAMÝK NAD VLTAVOU
Začátek sezóny 1. května 2021

konec sezóny 30. září 2021

Týdenní turnusy jsou naplánovány od soboty do soboty. V případě volné kapacity lze dohodnout
i kratší pobyty, nebo pronájem celého střediska.
Přihlášky na rekreaci přijímáme přednostně od členů FPO v době od 1. března 2021 do 31. března
2021. Přihlášky od ostatních přijímáme od 1. dubna 2021.

Ceny za ubytování v hlavní sezóně pro členy FPO (19. 6. – 4. 9.)
Čtyřlůžková chata
1.100,- Kč/noc
7.700,- Kč/týden
Apartmán
1.400,- Kč/noc
9.800,- Kč/týden
Ceny za ubytování mimo sezónu pro členy FPO (1. 5. – 19. 6. a 4. 9. – 30. 9.)
Čtyřlůžková chata
660,- Kč/noc
4.620,- Kč/týden
Apartmán
900,- Kč/noc
6.300,- Kč/týden
Ceny za ubytování v hlavní sezóně pro ostatní (19. 6. – 4. 9.)
Čtyřlůžková chata
1.400,- Kč/noc
9.800,- Kč/týden
Apartmán
1.900,- Kč/noc
13.300,- Kč/týden
Ceny za ubytování mimo sezónu pro ostatní (1. 5. – 19. 6. a 4. 9. – 30. 9.)
Čtyřlůžková chata
Apartmán

1.100,- Kč/noc
1.400,- Kč/noc

7.700,- Kč/týden
9.800,- Kč/týden

Přihlášky, rezervace a informace vyřizujte
v kanceláři FPO, depo Hostivař, budova D, II. patro,
sl. Štolcová tel.: 2226/73862

Všeobecné podmínky pro rekreanty
Poukaz lze hradit poukázkami Flexi pass od společnosti Sodexo pass. K platbě ve formě poukázek Flexi pass je nutno připočítat
5% hodnoty hrazené poukázkami, o kterou se navýší cena poukazu.
Poplatek za rekreaci je nutno zaplatit nejpozději 4 týdny po objednání, jinak rezervace propadá. Pokud bude přihláška na
rekreaci provedena v době 14 dní před zahájením pobytu, objednavatel je povinen uhradit pobyt do 3 pracovních dnů po
objednání.
Poplatek obci ve výši 15,-Kč osoba/den za pobyt se skládá z rekreačního poplatku za osobu a za ubytovací kapacitu (osoby
mladší 18ti let jsou od poplatku osvobozeny). Poplatek není zahrnut v ceně pobytu a je vybírán při placení poukazu.
Začátek pobytu: v nástupní den od 14:00 hod. do 18:00 hod.
Ukončení pobytu: v poslední den uvolnění chaty/apartmánu do 10:00 hod.
Vybavení chaty: lůžkoviny, 2x jednolůžko, palanda, skříň, stůl, židle, kuchyňská linka, chladnička, varná deska, rychlovarná
konvice, mikrovlnná trouba, výbava na vaření, stolní inventář, sprchový kout s WC, zastřešená veranda se stolem a židlemi.
Vybavení apartmánu: lůžkoviny, rozkládací sedačka a křeslo, 2x jednolůžko, skříň, komoda, TV, klimatizace, vybavená kuchyň
včetně kuchyňských spotřebičů, sprchový kout, WC s dvojumyvadlem, terasa se stolem a křesly.
Při zrušení objednávky v posledních 14ti kalendářních dnech před nástupem
je povinnost objednavatele zaplatit storno poplatek ve výši 50% ceny pobytu.
Rekreant může objednat/obsadit max. 2 chaty nebo dva turnusy, tj. dvě chatky v jednom termínu nebo jednu chatku ve dvou
termínech, minimální obsazení chatky/apartmánu 2 osoby.
Pobyt se zvířaty je vyloučen.
Stravování: Během celé sezóny je možné objednat si v restauraci minutky a v období od 19. 6. – 4. 9. polední menu. Restaurace
s barem CLUB METRO je otevřena od 8:00 do 22:00 hodin. Stravovacími poukázkami Ticket Restaurant lze hradit pouze jídlo.
Nabízíme posezení a konzumaci na venkovní zastřešené verandě nebo večerní zábavu u baru. Máte možnost si objednat čerstvé
sladké i slané pečivo a chléb po celý den. Dále je pro Vás připravena nabídka mražených výrobků, alkoholické i nealkoholické
nápoje, točené pivo a limo. Různé druhy kávy.
Návštěvy na rekreačním středisku jsou povoleny pouze rodinným příslušníkům rekreanta včetně prarodičů a je nutné předem
návštěvu nahlásit u vedoucího střediska, který organizuje a povoluje vstup. Počet návštěvníků rekreantů je omezen na max.
počet 6 osob/den při plném obsazení střediska z důvodu dodržení hygienických norem.
Pětihvězdičkové rekreační středisko nabízí i další služby pro rekreanty v ceně pobytu.

Bazén se slanou vodou pro dospělé a bazén pro děti, od 1. 7. do 31. 8. animační programy pro děti i rodiče, klimatizovanou
kulečníkovou hernu s barem, televizní místnost, infrasaunu, profesionální masážní křeslo, vířivku s nádherným výhledem na
řeku, pingpongový stůl, dětské hřiště, sportovní hřiště, trampolínu, posezení u dvou altánů s možností grilování a ohniště.
Za kauci nabízíme k zapůjčení motorový člun.
Další informace se dozvíte na podnikovém intranetu DPP a na internetových stránkách naší organizace: www.fpocz.eu
Organizace si vyhrazuje právo na změnu podmínek.

