
Zámecký hotel Třešť ***Superior

Konferenční centrum, hotel a zámecký restaurant

Dr. Richtra 234, 589 01 Třešť    

Tel.:    

Fax:     

Email:

 

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy
Zámecký hotel Třešť Název:

obchodní oddělení Adresa: fakturace

Jméno: IČ/DIČ:

E-mail: Odpovědný zástupce

Tel.: Kontaktní osoba

Datum: 18.4.2017 Klientská karta

Provozovatel: Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 E-mail:

IČ / DIČ: 60457856 / CZ60457856 Mobilní telefon

Zastoupená: JUDr, Jiří Malý, ředitel Výpis OR

Spolehlivý plátce:

dále jen zástupce dodavatele

Akce: výjezdní zasedání

Datum: 19.-20.04.2017

Počet osob:

Rezervace:

Datum Popis Umístění - info realizační tým Čas
Množstevní 

sleva
Cena Počet dní Cena celkem

Datum Popis Umístění - info realizační tým Čas
Množstevní 

sleva
Cena Počet dní Cena celkem

Datum Popis Výběr Odbyt Čas
Množstevní 

sleva
Počet osob Počet dní Cena celkem

Datum CLUBCARD Poč.pokojů Počet nocí Cena celkem po slevě

Kč

Počet Počet dní Cena celkem

0 Kč

0 Kč

Nápojový lístek » »

Cena za pokoj před slevou

Cena celkem za stravování bez DPH:

0%

Cena celkem za stravování vč. DPH:

Ubytování (max. kapacita pokojů /  lůžek)

Druh pokoje

dopolední coffee break
káva,čaj, džus, voda ve džbánech s 

citrusy, slané pečivo
20.4. přísálí KS

20.4. snídaně bufetová, v ceně ubytování hodovní síň

19.4. večeře - nápoje

nápojový balíček (káva,čaj, voda ve 

džbánech s citrusy, pivo, rozlévané víno ve 

džbánech)

hodovní síň

19.4. odpolední coffee break
káva,čaj, voda ve džbánech s citrusy, slané 

pečivo
přísálí KS

OBJEDNÁVKA 011

Cena za pokoj je uvedena včetně bufetové snídaně, zahrnuje všechny místní poplatky a příslušné DPH

Cena za jedn.

Cena celkem za technické vybavení bez DPH:

Služby, doprovodný program
Specifikace

Ceny jsou uvedeny včetně příslušné DPH

Cena celkem za ubytování vč. DPH:

Cena za jednotku

menu (desert do odpoledního coffee breaku hodovní síň

Třílůžkový pokoj

Otevřená konzumace nealko, pivo, víno do 350 Kč/btl., káva, schválení podpisem

Total bez doprovodného programu

Ceny jsou uvedeny včetně příslušné DPH

Nápoje 0 Kč

Cena celkem za ubytování bez DPH:

Jednolůžkový pokoj

Parkování v uzamykatelném areálu zámku, celkem 100 park. míst

Uvítací dopis pro V.I.P. rooms - zámek (určí odběratel)

Cena celkem za doprovodný program bez DPH:

Cena celkem za doprovodný program vč. DPH:

Dětská postýlka

Při konzumaci na společný účet doporučujeme stanovit kredit ve výši cca ……….. Kč

Všeobecné informace

Pronájem prostor

dále jen zástupce objednavatele

19.4. kongresový sál zasedání

Uspořádání sálu, počet osob, hypertext

DEF

Outward Bound - česká cesta, s.r.o., Jaromírova 51, 120 00 Praha 2

ČEZ, a.s., Školicí a výcvikové středisko,Ibsenova 1a, 638 00 Brno

49357298; CZ49357298

Od:

Zámecké apartmá

Dvoulůžkový pokoj

Přistýlka

příprava sálu a techniky

20.4. oběd - nápoje
nápojový balíček (káva, džus, minerální 

voda balená, pivo)

19.4.

Technické vybavení a lidské zdroje (registrace, hostesky, videozáznam konference, videokonference, překladatelský servis, doprava a další).

oběd

dle harmonogramu

káva,čaj, voda ve džbánech s citrusy, 

sladké pečivo
přísálí KS

20.4. oběd menu hodovní síň

Technologie 

Legenda: (KS) Konferenční sál, (HuS) Hudební salonek, (ŽS) Žlutý salonek, (ZS) Zelený salonek, (RS) Rohový salonek, (HS) Hodovní síň, (ZR Zámecká restaurace 1. patro, (RR) Restaurace Renesance, (SRR) Salonek Restaurace Renesance, (R) 

Recepce, (Z) Zahrada. Recepce:…………….., F&B:........................................ Technik:……………Odběratel:…………………………..

dle harmonogramu
školní uspořádání pro  osob

19.-20.4.
salonky pro stavování a večerní 

posezení
stravování, večerní posezení dle harmonogramu

20.4.

19.4. dopolední coffee break

kongresový sál zasedání dle harmonogramu
školní uspořádání pro osob

kongresový sál

Lidské zdroje

Cena celkem za pronájem prostor vč. DPH:

Cena celkem za pronájem prostor bez DPH:

Ceny jsou uvedeny včetně příslušné DPH

19.-20.4.
dataprojektor, plátno, notebook, 

flipchárt s příslušenstvím, wifi
kongresový sál dle harmonogramu

19.-20.4.

Počet hodin / specifikace

19.4. večeře raut - Classic hodovní síň

Ceny jsou uvedeny včetně příslušné DPH

Cena celkem za technické vybavení vč. DPH:

Stravování

19.4. odpolední coffee break
káva,čaj, voda ve džbánech s citrusy, 

moučník z obědového menu
přísálí KS

hodovní síň

Managed by SSČ AV ČR, v.v.i.

Národní 1009/3, 100 00 Praha 1

IČ: 604578956, DIČ: CZ60457856 Stránka 1

http://www.zamek-trest.cz/restaurace.html#vina


Zámecký hotel Třešť ***Superior

Konferenční centrum, hotel a zámecký restaurant

Dr. Richtra 234, 589 01 Třešť    

Tel.:    

Fax:     

Email:  

www.zamek-trest.cz 

118 129 Kč

102 268 Kč

převodem

od 60 do 15 dnů včetně, před zahájením akce 20% z celkové ceny objednaných prostor a služeb

od 14 do 7 dnů včetně, před zahájením akce 50% z celkové ceny objednaných prostor a služeb

od 6 dnů před zahájením akce do dne konání akce včetně, 100% z celkové ceny objednaných prostor a služeb

V Třešti………………………… dne: 18.04.2017…………………….

Souhlasíme s výše uvedenými podmínkami a objednáváme u vás realizaci této akce. ……………………………………..

      zástupce odběratele

Storno podmínky fixně objednaných konferenčních prostor, ubytování a služeb:

Splatnost zálohy:

Celková hodnota nabídky včetně DPH:

Celková hodnota nabídky bez DPH:

Forma úhrady:

Záloha v procentech:

Výše doplatku v Kč:

Rezerva pro kurzové vyrovnání devizového trhu a platby účastnického poplatku kreditní kartou

Managed by SSČ AV ČR, v.v.i.

Národní 1009/3, 100 00 Praha 1

IČ: 604578956, DIČ: CZ60457856 Stránka 2




