
SRC LIHOVAR
0 sportovně rehabilitační centrum

OBJEDNÁVKA 006/2019

OBjEDNATEL: DODAVATEL:
Název: Gymnázium a JŠ s právem SJZ Název: SRC Lihovar ,s.r.o.
Břeclav, příspěvková organizace
Adresa: Sady 28. října 674/1 Adresa: 1. Máje 49
690 21 Břeclav 538 43 Třemošnice

lČ: 60680351 1Č/DlČ: 275 24 612 l CZ27524612

Kontaktní osoba: Mgr. Čestmír Krejčí, "" Kontaktní osoba: Šircová/Čajčíková

Vendula Macková Tel.
Tel. , e-mail:
Email: ,
TERMÍN AKCE: Počet osob: 40 osob
středa 28.8.- sobota 31.8. 2019
Čas příjezdu l odjezdu: 14:00 /10:00

__UBYTOVÁNÍ:
Plná kapacita včetně přistýlek
lx jednolůžkový pokoj za cenu 1.590,-Kč/noc/osoba
9x dvoulůžkový pokoj za cenu 1.790,-Kč/noc/2 osoby
lx exkluzivní bezbariérový pokoj za cenu 1.890,-KČ/noc/2 osoby
2x exkluzivní pokoj s manželskou postelí za cenu 1.990,-KČ/noc/2 osoby
17x přistýlka á 520,-KČ/noc

Dohodnutá sleva za ubytování ve výši 12% v případě obsazeni celé kapacity hotelu tj. 40
osob na 3 noci

STRAVOVÁNÍ:
3x snídaně formou rautu v ceně ubytování

3x večeře servírované výběrem z předem dohodnutých jídel, které budou objednatelem
upřesněny nejpozději do 31.7. 2019 + lx nealkoholický nápoj/osoba
(odhadnutá cena cca 150,-Kč/osoba/menu s nápojem)

Alkoholické a ostatní nápoje si každý účastník bude hradit sám.

DALŠÍ SLUŽBY:
Budou upřesněny a objednány nejpozději do 31.7. 2019
-vstup do bazénu v ceně pobytu
- solná jeskyně 10% sleva
- bowling 10% sleva
- privátni wellness (whirlpool, infra sauna, odpočinková zóna) 10% sleva
- masáže (podle možnosti externího maséra, nL|tno předem dohodnout)



,SRC LIHOVAR
portovně rehabilitační centrum

PLATEBNÍ PODMÍNKY: celková úhrada objednatelem
Záloha: 50% z předpokládané vypočítané ceny tj. 52.000,-KČ splatná dne 31.5. 2019
převodním příkazem
Doplatek: bude uhrazen v hotovosti nebo platební kartou na recepci hotelu.
Objednatel zodpovídá za škody způsobené účastníky pobytu.

STORNO PODMÍNKY:
zrušení objednávky 30 dní a vÍce před datem zahájeni akce 30% z celkové částky
zrušení objednávky 29 - 5 dni před datem zahájení akce 50% z celkové Částky
zrušení objednávky méně než 4 dny před datem zahájení akce...........100% z celkové Částky
Storno rezervace je možné zasílat pouze písemně na email .
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20. 03. 2019
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