KLUČANKA
Institut zážitkové pedagogiky, Dědov 45, Teplice nad Metují, IČ: 228 94 853
Telefon: +420 606 888 195. Nejsme plátci DPH.

Ceník jednotlivci – rodiny a ostatní do 10 účastníků
Ubytování s vlastním sociálním zařízením
a kuchyní – osoba
Ubytování se sdíleným sociálním
zařízením a umyvadly v předsíňce – osoba
Polopenze dospělý (bohatá snídaně, večeře)
Polopenze dítě* (bohatá snídaně, večeře)
Plná penze dospělý (snídaně, oběd, večeře)
Plná penze dítě* (snídaně, oběd, večeře)
Pes
Pobyt pouze na 1 noc
Dítě* - do 12 let
Topení přídavné el. – mimo topnou sezonu

250,-Kč/noc
200,-Kč/noc
150,-Kč
100,-Kč
250,-Kč
150,-Kč
100,-Kč/noc
+ 50 %
100,-/noc

Ceník dětské skupiny – školy nad 10 účastníků
ubytování (nadstandard pro pedagogy)
kvalitní nenormovaná strava 5x denně
pitný režim po celý den
bohatý zážitkový program v rámci těchto pobytových projektů
pedagogický doprovod, zdravotník a doplňující pedagogický personál IZP
spotřebovaný materiál (laboratorium, výtvarné a rukodělné výrobky)
MŠ, 1.a2.tř. ZŠ
Děti 3. až 5.tř. ZŠ
Děti od 6. třídy do věku 18 let
Na každých 10 dětí 1 pedagog
Rodiče dětí, nadbytečný pedagogický doprovod
Doplatek – výlet do Adršpašsko teplického skalního města
Doplatek – Safari park Dvůr Králové
Děti pedagogů – ubytování a strava
Každý započatý den (při pobytech méně jak 7 dní)

270,-Kč/dítě/den
280,-Kč/dítě/den
300,-Kč/dítě/den
ZDARMA
350,-Kč/dospělý/den
150,-Kč
250,00 Kč
- 50 %
dle položek výše

Ceník – dětské domovy a ÚSP v rámci projektu Všeználek
Ubytování – doplatek
Stravování – doplatek
Sociální servis – doplatek

100,-Kč
150,-Kč
20,-Kč

Stornovací poplatky pro všechny platby:
Pro závaznou rezervaci je nutné uhradit zálohu na pobyt.
Pokud je pobyt stornován z vážných zdravotních důvodů, nebo např. nařízením vlády,
bude platba vrácena v plné výši.
V ostatních případech se zrušení pobytu 32 a více dnů před příjezdem:
platba se vrací zpět, účtován je rezervační poplatek ve výši 200,- Kč za osobu.
Zrušení pobytu 16–30 dnů před příjezdem bude vráceno 50 % z uhrazené platby.
Zrušení pobytu 15 a méně dnů před příjezdem se platba nevrací.
Ceník je platný od 1.1.2020

