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CENY A PODMÍNKY 2022
Ubytování
tábořiště (Lagerplatz)
samozásobitelský dům – Herrenhaus
samozásobitelský dům – Stöckl
samozásobitelský dům – Saustall
samozásobitelský dům (hala) – Tischlerei
místnost pro semináře – Seminarraum
táborová kuchyně (Lagerplatzküche)
mimořádné akce v Tischlerei (hala)
denní pobyt skauti
denní pobyt neskauti




ceny a podmínky
5,30 € za osobu a noc
9,70 € za osobu a noc
9,70 € za osobu a noc
9,70 € za osobu a noc
7,00 € za osobu a noc (*)
42,00 € za den
27,00 € za den
104,00 € za den
2,50 € za osobu a den
4,00 € za osobu a den

Elektřina dle spotřeby (0,45 € za kWh)
vytápění dle potřeby za paušál 1,50 € za osobu a den
50% přirážka při pobytu kratším než tři noci pro neskauty

(*)Teplá voda v domě Tischlerei není v ceně a budou účtovány zvlášť.
Následující služby jsou zahrnuty v ceně













Sprchy s teplou vodou v samozásobitelských domech Herrenhaus, Stöckl, Saustall
Teplá voda v umývárnách a v umývárně na nádobí pro tábořiště
Bezplatný přístup ke koupališti v Zellhofu
Využití sportovních aktivit v Zellhofu: stolní tenis, líný tenis, volejbal a fotbal.
Využití haly pro případ špatného počasí (hala v Rossstal)
Využití studeného sklípku pro potraviny, které se nekazí
Dřevo pro táborové stavby zdarma (klády prosíme neřezat!!!)
Dřevo na vaření i na táborové ohně zdarma
Stoly a lavice dle objednání
Odvoz roztříděného odpadu
Zapůjčení 1 stavebního kolečka na oddíl
internet zdarma
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PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ
Tábořiště: 5,30 € za osobu a noc
STÖCKL (samozásobitelský dům):
 9,70 € na osobu a noc
 elektřina dle spotřeby (0,45 € za 1kWh)
 spotřeba teplé vody, a to i ve sprchách, zahrnuta v ceně
 vytápění dle potřeby za paušál 1,50 € za den a osobu (pokud je v zimě nutno dům vytopit před
příjezdem, budou tyto náklady také započítány).
 Minimální počet 30 osob, maximální počet 45 osob
 menší apartmá s vlastním WC, sprchou a kuchyňským koutem za 24,00 € za 2 osoby
HERRENHAUS (samozásobitelský dům)
 9,70 € na osobu a noc
 elektřina dle spotřeby (0,45 € za 1kWh)
 spotřeba teplé vody, a to i ve sprchách, zahrnuta v ceně
 vytápění dle potřeby za paušál 1,50 € za den a osobu (pokud je v zimě nutno dům vytopit před
příjezdem, budou tyto náklady také započítány).
 Maximální počet 80 osob (přistýlky možné)
 Minimální využití ubytovací kapacity není stanoveno, budova je vhodná pro 1 nebo 2 oddíly
současně. Oddíly mají vlastní společenskou místnost, vlastní kuchyň a vlastní ložnice.
SAUSTALL (samozásobitelský dům):
 9,70 € na osobu a noc
 elektřina dle spotřeby (0,45 € za 1kWh)
 spotřeba teplé vody, a to i ve sprchách, zahrnuta v ceně
 vytápění dle potřeby za paušál 1,50 € za den a osobu (pokud je v zimě nutno dům vytopit před
příjezdem, budou tyto náklady také započítány).
 Minimální počet 15 osob, maximální počet 24 osob
TISCHLEREI (samozásobitelský dům)
 7,00 € na osobu a noc
 elektřina dle spotřeby (0,45 € za 1kWh)
 spotřeba teplé vody v kuchyni a umývárně zahrnuta v ceně,
 sprchy s teplou vodou ve vedlejší budově (na 0,50 € minci),
 Minimální počet 15 osob, maximální 24 osob, dodatečné postele možné
SEMINARRAUM – seminární místnost - (70m2)
 42,00 € na den
 osvětlení zahrnuto v ceně, jinak elektřina dle spotřeby (0,45 € za 1kWh)
 vytápění dle potřeby za paušál 18,00 € za den (pokud je v zimě nutno místnost vytopit před
používáním, budou tyto náklady také započítány).
 Vhodná i pro spaní
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TISCHLEREI – v případě pořádání mimořádné akce - (180m2)
 104,00 € na den
 elektřina dle spotřeby (0,45 € za 1kWh)
 teplá voda v kuchyni a umývárně
LAGERPLATZKÜCHE (táborová kuchyně v budově)
 27,00 € na den
 elektřina dle spotřeby (0,45 € za 1kWh)
 teplá voda v ceně, nádobí k dispozici

DALŠÍ NABÍDKA
MATERIÁL:
Plyn:
Velký stan (60m2):
Školící materiál:

Flaga GAZ plynové bomby (7.5 kg) možno zakoupit na místě, cena smluvní
63,00 € na den, stan bude postaven a složen teamem
v případě potřeby počítač, připojení na internet, video projektor atd., (na
vyžádání)

PROGRAM A DOPRAVA:
Horská kola:
Pramice:
Kanoe:

1,00 € za hodinu nebo 5,00 € za den
včetně zapůjčení cyklistické přílby, celkem 40 jízdních kol
2,00 € za hodinu – na 1 loď maximálně 4 osoby
8,80 € každých 2 hodin nebo 25,00 € za den
Maximálně 3-4 osoby podle lodě, cena včetně zapůjčení plovacích vest
Celkem 9 kanoí s 33 místy

OSTATNÍ:
Táborové sprchy:
Elektřina:
Lednička:

0,50 € mince za sprchování teplou vodou za čas. interval
0,45 € za 1kWh
8,00 € na den
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