Ceník Jelení boudy č.p. 141
platný od 1.1.2021

Platný ceník pro celý rok:
Celá chata/víkend (pá-ne)1
Celá chata/týden (so-so)1
Pobyt na 1 noc

12 000 Kč
40 000 Kč
+50 % z ceny

a) Členové OSŽ:
osoba/noc
dítě od 6 do 15 let
dítě do 6 let
auto/den
zvíře/pobyt
internet/pobyt/skupina

250 Kč
125 Kč
zdarma
50 Kč
100 Kč
zdarma

b) Nečlenové OSŽ:
osoba/noc
dítě od 6 do 15 let
dítě do 6 let
auto/den
zvíře/pobyt
internet/pobyt/skupina

350 Kč
175 Kč
zdarma
100 Kč
100 Kč
100 Kč

Ceny za osobu jsou bez poplatku městu Špindlerův Mlýn za rekreakční pobyt ve výši 21,- Kč. Poplatek se účtuje za každý byť jen započatý den
rekreace mimo dne příjezdu.
Osoby nevidomé, bezmocné, s těžkým zdravotním postižením, držitelé ZTP/P podle zvláštního předpisu a jejich průvodce, mladší 18
let, starší 70 let, studující nejdéle však do 26 let jsou OSVOBOZENY od poplatku za rekreakční pobyt.
1)

Platí pro všechny bez ohledu na členství v OSŽ. Z ceny ubytování bude poskytnuta sleva ve výši 700,- za každého člena OSŽ, který jede v
daném termínu na chatu Jelenky v případě týdeního pronájmu bude poskytnuta sleva 200,- v případě víkendového pronájmu chaty Jelenky.
Celková sleva se odečte z ceny pronájmu za celou chatu. V ceně není započítáno parkování, poplatky městu Špindlerův Mlýn za rekreaci a
poplatek za domácí mazlíčky. Internet je v ceně. Sleva za osobu člena OSŽ ve věku 6-15 let je poloviční.
Záloha2) ve výši 50% je splatná při objednání rekreace, doplatek3) nejdéle v den odjezdu a to POUZE bankovním převodem na účet ZO ŽSP
EMD vedení u České spořitelny č.ú.:2557339/0800 v.s.: vystaven na faktuře a do zprávy pro příjemce uveďte jméno plátce. Voucher bude
vydán až na základě proběhlé platby. Bez voucheru není možné se ubytovat. Platba v hotovosti NENÍ možná.
2) 3)

Neplatí pro členy ZO ŽSP EMD (nutná dohoda předem s předsedou ZO nebo jeho zástupcem pí. Geigerovou)

Parkování ZDARMA je možné na odstavném parkovišti ve Špindlerově mlýně za prodejnou NORMA.
Povolenky k vjezdu do KRNAPu jsou uloženy na chatě. Povolenku obdržíte na základě zaplaceného parkování a jste povinni jí umístit za čelní
sklo svého vozu. K vjezdu první den pobytu Vám postačí voucher který obdržíte po zaplacení pobytu.
Rodinným příslušníkem se rozumí osoba mladší 18 let a nebo studující maximálně však do 26 let. Student nad 18 let se musí prokázat
studentským průkazem nebo platnou ISIC kartou.
Do pobytové karty se musí zapsat všichni ubytovaní a to i osoby mladší 6 let.

