Marie Hajdušková, Benešovská 206, 251 68 Kamenice, tel. 773222369, hajduskovaM@seznam.cz

PLATEBNÍ PODMÍNKY A STORNO na víkendové pobytové akce:
Rezervace:
Na každý víkend je možné učinit si rezervaci na konkrétní počet osob. Při rezervaci uveďte vždy:
• Celkový počet osob, pro které platí rezervace
• Jméno, příjmení, telefonické a emailové spojení osoby zadávající rezervaci
V případě, že rezervující neuvede při vytváření rezervace všechna jména a kontaktní údaje ostatních osob, pro které
vytváří rezervaci, je sám plně zodpovědný za dodržení všech platebních a storno podmínek – viz níže, za celou
skupinu.
Záloha:
Rezervace je platná maximálně 3dny. Do 3dnů od vytvoření rezervace je nutné zaplatit zálohu za každou osobu ve
výši nejméně 50% (je možné učinit platbu přímo ve výši 100%). Pokud není zaplacena záloha za každou osobu do
3dnů od vytvoření rezervace, rezervace pozbude platnosti pro daný počet nezaplacených osob, tato místa budou
nabídnuta a případně prodána dalším zájemcům.
Rezervovat si místa a zaplatit 50% zálohu do 3dnů je možné nejdéle 4týdny před konáním víkendu. Pokud budete
rezervovat místa v době kratší než 4týdny před konáním akce, je požadována platba ve výši 100% za osobu do
1dne. Pokud nebude platba uskutečněna, rezervace propadá.
Druhá splátka ceny (celková cena za akci) je požadována nejpozději 4týdny před konáním akce. V případě, že
budete mít rezervaci a zaplatíte 50% zálohu, ale nezaplatíte druhou část ceny, vaše rezervace propadne.
Rezervace

Záloha - termín
Platba ve výši

30 a více dní před akcí

Výše platby nejméně 50% ceny
Výše platby 100%

Méně než 30dní před akcí

100% ceny

Platba nejpozději
Do 3 dnů od vytvoření
rezervace
Do 7dnů od vytvoření
rezervace
Do 1 dne od vytvoření
rezervace

2. splátka
Výše
Termín platby
50%

Nejpozději 30 dní
před akcí

V případě nezaplacení zálohy i druhé splátky v požadovaných termínech rezervace propadá. V případě zaplacení zálohy za rezervaci a
nezaplacení druhé splátky dle podmínek je počítán storno poplatek 100kč.

Storno podmínky:
30% z celkové ceny 10 -7 dní před akcí
90% z celkové ceny 6-1 den před akcí
100% ceny v den odjezdu
V případě zajištění náhradních účastníků není počítáno žádné storno (peníze budou původnímu účastníkovi vráceny
až po obdržení platby od náhradníka).
Platební podmínky:
• V hotovosti osobně u Marie Hajduškové
• Platbou na účet převodem - zákazník zašle potvrzení o skutečně provedené platbě - faxem, elektronickou
poštou
• nebo poštovní poukázkou - zákazník zašle potvrzení o skutečně provedené platbě - faxem, elektronickou
poštou
Bankovní spojení:
Číslo účtu ČS - 0433810359/0800 (vždy uveďte k platbě jméno plátce)
Všechny zájemce o víkendové akce žádám o co nejvčasnější nahlášení své případné neúčasti na akci,
abychom mohli jejich místa včas nabídnout dalším zájemcům!!!
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