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Všeobecné podmínky pro ubytování v Rybářském domově Vikletice

-

vyplňte čitelně část přihlášky „OBJEDNATEL“, v případě spolubydlících též část
„SPOLUBYDLÍCÍ“
přihlášku zašlete na adresu: Český rybářský svaz, z. s.,
Severočeský územní svaz
Střekovské nábřeží 975/51
400 03 Ústí nad Labem
nebo: zikova@crsusti.cz, crsusti@crsusti.cz

-

cena ubytování musí být uhrazena ve stanoveném termínu uvedeném na
přihlášce. V případě, že úhrada nebude ve stanoveném termínu provedena
považujeme přihlášku za bezpředmětnou.

1. SMLUVNÍ VZTAH
Smluvní vztahy mezi zákazníkem a ČRS, z. s., SÚS vznikají předáním řádně
vyplněné a podepsané přihlášky, řídí se ustanoveními občanského zákoníku a jsou
upraveny v těchto ubytovacích podmínkách.
2. PŘIHLÁŠKA
Přihláška platí pro všechny osoby uvedené na přihlášce. Za smluvní vztahy dalších
přihlášených ručí objednatel jako za své vlastní. V případě, že je přihláška vyplněna
neúplně a nebo je v rozporu s těmito podmínkami, je ČRS, z. s., SÚS oprávněn
nabídnout ubytování dalšímu zájemci. U nezletilých osob do 18 let musí přihlášku
podepsat jeden ze zákonných zástupců.
3. PLACENÍ
Při rezervaci ubytování stanoví ČRS, z. s., SÚS zákazníkovi lhůtu, ve které je
povinen uhradit platbu.
Ubytovací poplatek pro Obecní úřad Chbany není zahrnut v ceně za ubytování a je
vybírán při nástupu.
V případě, že za Vás bude hradit rekreaci Váš zaměstnavatel, předložte
objednávku od zaměstnavatele se všemi daty potřebnými pro vystavení
daňového dokladu. Objednávku zašlete na adresu: Český rybářský svaz, z. s.,
Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem.
Tel.: 475 531 004, 721 329 351, e-mail: zikova@crsusti.cz.

4. SJEDNANÉ SLUŽBY A JEJICH CENA
Rozsah smluvně sjednaných služeb a jejich cena jsou uvedeny v ceníku ČRS, z. s.,
SÚS. Závazná cena za ubytování je uvedena v přihlášce. Ostatní služby a poplatky
jsou řešeny a placeny při nástupu ubytování podle platného ceníku.
5. NÁSTUP A UKONČENÍ UBYTOVÁNÍ
nástup
sobota po 14:00 hod.
ukončení sobota do 10:00 hod.
V případě kratšího pobytu dle dohody.
6. ZRUŠENÍ UBYTOVÁNÍ ZÁKAZNÍKEM
Zákazník je oprávněn zrušit ubytování kdykoliv před jeho nástupem. Zrušení musí
být provedeno písemně nebo e-mailem. ČRS, z. s., SÚS si vyhrazuje právo účtovat
stornopoplatky za objednané služby z celkové ceny ubytování.
stornopoplatek - doba před stanoveným nástupem, ve které jsme obdrželi Vaše
storno:
46 dní a více před nástupem
45 – 30 dnů před nástupem
29 – 15 dnů před nástupem
14 – 8 dnů před nástupem
7 – 4 dny před nástupem
3 dny a méně před nástupem

100,-- Kč
10% z ceny ubytování
30% z ceny ubytování
70% z ceny ubytování
80% z ceny ubytování
100% z ceny ubytování

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY:
Bližší informace obdržíte přímo v Rybářském domově Vikletice
tel.: 723 349 065, 721 329 351, 475 531 004,
e-mail: zikova@crsusti.cz, crsusti@crsusti.cz
od 1. dubna do 31. října také e-mail: vikletice@crsusti.cz

ÚŘEDNÍ HODINY: od 1. dubna do 31. října
kancelář Rybářského domova Vikletice
pondělí a úterý

- zavřeno
nebo dle dohody

středa až neděle - 8:00 – 10:00 hod.
15:00 – 17:00 hod.

Celý kolektiv pracovníků ČRS, z. s., SÚS Vám přeje příjemný pobyt.

