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Vnitřní směrnice - ceník ubytování a stravy na Škole v přírodě Mokrosuky od 1. 1. 2023 

 

I. Individuální rekreace 

STRAVA do 2 let                  Děti 2roky-6 let děti 6 let do 15 let nad 15 let 

polopenze  zdarma 170,-Kč 200,- Kč 260,- Kč 

plná penze zdarma 190,-Kč 260,- Kč 320,- Kč 

     

 

V případě obsazenosti areálu do 10 lidí se nevaří.  

Na vyžádání poskytneme pouze snídaně – cena 70,-90,- a 110,-Kč/ osoba a věk dle kategorie. 

Sleva 30,- Kč  -  ubytování  pro občany s trvalým pobytem v Kralupech nad Vltavou 

POBYT do 2 let Děti 2 roky-6 let děti 6 let do 15 let dospělí 

chata zdarma 300,-Kč 300,- Kč 330,- Kč 

pokoje zdarma 330,-Kč 330,- Kč 360,- Kč 

 

Obsazenost chaty při individuální rekreaci by měla být nejméně 3 osoby, v případě menší obsazenosti 

se bude účtovat za lůžko a den 200,- Kč. 

Cena ubytování platí pro 2 a více nocí. V případě ubytování na 1 noc je cena 400,- Kč/os./bez slevy. 

Poplatek za psa  - 50,- Kč / den. 

 

II. Kolektivy MŠ a ZŠ 

 2-6 let 7-12 let 13-18let 

ubytování 300,- Kč 300,- Kč 300,- Kč 

strava 190,- Kč 260,- Kč 300,- Kč 

celkem 490,- Kč 560,- Kč 600,- Kč 

 

Pedagogický dozor hradí 600,-Kč/ den. V ceně 10 dětí je zahrnut 1 pedagog zdarma. 
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III. Stornovací poplatky: 

Při odstoupení od uzavřené smlouvy nebo vrácení rekreačního poukazu se účtují smluvní poplatky 

z celkové ceny za ubytování podle počtu dnů od data odstoupení a nástupního termínu: 

- v době 21  -  14 dnů …………..50 % 
- v době 13  -  7   dnů…………..75  % 
- v době do -    6  dnů ………….100 % 

Při předčasném ukončení pobytu se uhrazená částka nevrací. 

 

Závěrečné ustanovení 

Touto směrnicí se ruší předešlá nařízení a směrnice vztahující se k ceníku ubytování a stravy v ŠVP 

Mokrosuky. 

V Kralupech nad Vltavou dne 01. 01. 2023               Mgr. Kateřina Viktorová, ředitelka DDM                                                                                         

 

 


