TJ Slovan J.Hradec, z.s.
Spolek registrovaný ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích pod položkou L 190

se sídlem Jarošovská 743, 377 01 Jindřichův Hradec II IČ : 42408768, DIČ : CZ42408768

PLATNÝ CENÍK PRO ROK 2018
Cena ubytování :
260,- Kč za lůžko za 1 noc
240,- Kč za lůžko za 2 noci
220,- Kč za lůžko za 3 a více nocí
180,- Kč za lůžko pouze sportovci děti za noc
160,- Kč za lůžko pouze sportovci děti za noc za 2 a více nocí
Dlouhodobý pobyt :
měsíční nájemné za pokoj : Kč 4.800,-- (1 osoba)
Měsíčně splatné předem.
Dlouhodobý pobyt – studenti :
měsíční nájemné za pokoj: Kč 2.500,-- (1 osoba)
Měsíčně splatné předem.
Dlouhodobý pobyt – smlouva o ubytování:
měsíční nájemné za pokoj: Kč 4.800,-- / za osobu ( při obsazení 1 osobou )
Kč 4.163,-- / za osobu ( při obsazení 2 osobami)
Měsíční poplatky za používání na pokoji :
lednice
Kč 150,-počítač
Kč 70,-tiskárna
Kč 20,-televizní přijímač
Kč 100,-rozhlasový přijímač
Kč 20,-magnetofon, videomagnetofon, CD,DVD přehrávač
Kč 30,-Varné konvice, vařiče, tepelné zářiče je na pokojích zakázáno používat!
Jednorázové poplatky :
pračka
sprcha ( pro neubytované)
WC ( pro neubytované)
poplatek za psa ( pouze při krátkodobém ubytování )

Kč 50,-Kč 40,-Kč 10,-Kč 50,--

Poplatek za rekreační pobyt :
(stanovuje a je odváděn Městu Jindřichův Hradec)

Kč 15,-- / den

Poplatek nehradí :
- osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci
- osoby, kterým byl poskytnut rekondiční pobyt podle zvláštních předpisů
- osoby mladší 18 let a starší 70 let a ty, na které náleží přídavky na děti

*uvedené ceny jsou včetně DPH
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Jindřichův Hradec číslo účtu : 600002309/0800
kontakt : 384 361 798, mobil. : 723 304 135 e-mail : sekretar@jhslovan.cz, www.jhslovan.cz
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