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Ceník pobytových programů školy v přírodě, adaptační kurzy 2020-2021
Celková cena za pobyt zahrnuje plnou penzi, dvě svačiny, pitný režim, ubytování v pokojích s kompletním
povlečením, program dle výběru.
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*NA 10 dětí jeden pedagog, zdravotník, dospělý zdarma, Částka je kalkulována na 40 a více dětí 1. stupně ZŠ.
DOPLATKY: žáci 6. třídy a nižších ročníků gymnázií +100 Kč, Počet účastníků nižší než 40 doplatek na režijní náklady
50-200 Kč podle počtu účastníků. Zaplacení DOPLATKU na režijní náklady vám garantuje UMÍSTĚNÍ POUZE JEDNÉ
ŠKOLY V DANÉM TERMÍNU- tj. v areálu se nepotkáte s jinými žáky.
ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ A PLATBY:
Přihlášení: telefonicky, SMS ( 603506997) nebo nejlépe mailem na info@hipo.cz – dáte svůj požadavek, vybereme
nejvhodnější termín, potom prosíme o závaznou objednávku – vyplnění smlouvy, kterou vám pošleme nebo můžete
navrhnout vlastní znění smlouvy. Prosíme do smlouvy zapište počet žáků podle skutečně přihlášených.

Platba probíhá ve 2 částech (zálohová faktura na částku cca 10000 Kč se splatností minimálně 30 dní + doplatek v
závěrečné faktuře. Závěrečná faktura (doplatek) - bude vystavena po ukončení pobytového programu dle
skutečného počtu žáků a realizovaného programu. Fakturu zasíláme mailem na adresu uvedenou ve smlouvě.
STORNO POPLATKY: Škola (objednavatel) může od smlouvy odstoupit, nebo snížit počet účastníků. V případě, že
škola odstoupí od smlouvy bez vážných důvodů, účtujeme storno poplatky dle Všeobecných podmínek.
Pokud by nastala situace obdobná jako v roce 2020 a školy v přírodě byly zrušeny, VRÁTÍME VÁM 100%
ZAPLACENÝCH ZÁLOH stejně jako v roce 2020. Prosíme, abyste nám změny počtu žáků hlásili průběžně, nejpozději 1
pracovní den před začátkem pobytu.
PROSBA: KOMUNIKACE PROBÍHÁ MAILEM, PROSÍM, POKUD JE TO MOŽNÉ, POUŽÍVEJTE STÁLE STEJNOU MAILOVOU
ADRESU, ABYCHOM MOHLI POŠTU KOMPLETOVAT. DĚKUJEME.

