
Nabídka zahraniční rekreace - CHORVATSKO 2009

Cena pobytu vychází z cenových podmínek v EURO podle smlouvy uzavřené
s chorvatskou stranou. Při přepočtu cen 28,- Kč/EURO jsme přihlédli ke ko-
lísavému kurzu Kč, poplatkům za převody a zkušenostem z minulých let. 
Základní cena 10denního pobytu + cesta tam i zpět pro 1 účastníka  =
polopenze  +  ubytování, pobytová taxa, doprava autobusem (dospělí i děti).
Sleva
- pro  třetí osobu na pokoji je uplatněna pouze v případě, že jsou na pokoji
ubytovány 3 osoby starší 12 let,
- pro děti je v rozdílné výši. Pro její poskytnutí je rozhodující věk dítěte v den
zahájení   rekreace, tj. v den příjezdu do hotelu.
Doprava rekreantů bude zajišťována zájezdovými plně klimatizovanými au-
tobusy zn. Karosa, vybavenými videem, lednicí a kávovarem,
- odjezdy z Prahy jsou plánovány v 16.00 hod do Vodice, v 10,30 hod na
Hvar po trase Brno (s možností přistoupení), hraniční přechod Mikulov,
- jízdní řády autobusů zpracuje OS s dostatečným časovým předstihem a zašle
je včas spolu s dalšími informacemi přihlášeným účastníkům.
Pojištění. Pojištění účastníků rekreace není centrálně zajištěno. Vyžadujeme
proto, aby se každý připojistil individuálně, alespoň co se týče léčebných
výloh. Toto pojištění považujeme za nezbytné.
Česky mluvící delegát, zástupce chorvatské společnosti IBCI, je přítomen po
celou dobu pobytu. To umožňuje řešit přímo na místě případné problémy a po-
žadavky.
Stornovací podmínky. V souladu s uzavřenou smlouvou může OS účtovat za
zrušení závazné objednávky storno poplatek až do výše 90 % celkové ceny po-
bytu (nebude-li zajištěn náhradník rekreace), kterou by jinak musel OS zapla-
tit smluvním partnerům. 
V případě
- onemocnění/úraz, které má za následek pracovní neschopnost,
- úmrtí v rodině (přímého rod. příslušníka),
- živelní pohromy nebo jiné přírodní katastrofy přímo se týkající účastníka ne-
bo jeho přímého rod. příslušníka bude storno poplatek uplatněn pouze ve
výši ceny dopravy. Všechny tyto události, které mají za následek zrušení
pobytu, musí být doloženy lékařským, příp. úředním, potvrzením.
Postup při objednávání, vyřizování a platbě pobytu 
ZÁJEMCE – člen OS – závodní výbor ZO
zašle vyplněnou ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU-Y (okopíruje tiskopis této ob-
jednávky), potvrzenou ZV odborové organizace, na OS státních orgánů a or-
ganizací, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, pí Pechová

IHNED, nejpozději do 20. února 2009.
Tento termín je závazný, neboť OS musí uhradit chorvatské straně 1. zálohu
do 28.2.2009. Došlé objednávky budou vyřizovány průběžně s přihlédnutím k
možnostem lůžkové kapacity.
ODBOROVÝ SVAZ
zpracuje na základě závazné objednávky fakturu, kterou do 5 dnů (po obdrže-
ní závazné objednávky) zašle zájemci o rekreaci. Tím potvrdí vyřízení poža-
davku.
PLÁTCE – člen OS – závodní výbor ZO
1) nejpozději do 28. února 2009 

- uhradí 1. zálohu ve výši  6000,- Kč/účastník 
(podle možnosti lze zaplatit fakturu celou),
2) nejpozději do 20. května 2009 

- uhradí 2. zálohu ve výši doplatku do celkové ceny faktury.
Termíny jsou stanoveny s ohledem na platby záloh OS chorvatské straně.
Vyúčtování skutečných nákladů bude provedeno po ukončení rekreace a
závěrečném vyúčtování s chorvatskou stranou (10 – 11/2009).

Odborový svaz státních orgánů a organizací organizuje v roce 2009, stejně jako v letech minulých, pro své členy zahraniční re-
kreaci v Chorvatsku, a to v lokalitách
Vodice, Šibenická riviera, hotelový komplex Imperial, dependance Flora a Madera 90 lůžek
Stari Grad, ostrov Hvar, komplex Hélios – apartmány 20 lůžek
Rekreace v těchto zařízeních představuje 10 denní pobyty (plus 2 dny cesta tam a zpět) s polopenzí a ubytováním (dvou a tří-lůžkové
pokoje) hotelového typu, vzdálených několik desítek metrů od mořského pobřeží. Klimatické subtropické podmínky Dalmácie zaru-
čují vynikající počasí vhodné pro koupání a opalování. Cesta je organizována z Prahy (případně z jiného místa v ČR) do místa po-
bytu a zpět klimatizovanými autobusy zn. Karosa.

Informace k pobytu v Chorvatsku

Časový rozvrh turnusů a počet míst
(místa v autobusu jsou obsazována ve spolupráci s ostatními OS)

TAM ZPĚTČÍSLO počet odjezd příjezd odjezd příjezdturnusu míst z ČR do hotelu z hotelu do ČR
II.   VODICE                       M 15 20.6. 21.7. 1.7. 2.7.
III.  VODICE                        S 20 30.6. 1.7. 11.7. 12.7.
IV.  STARI GRAD, Hvar      S 10 10.7. 11.7. 21.7. 22.7.
V.  VODICE                          S 40 20.7. 21.7. 31.7. 1.8.
VI.   VODICE                       S 15 30.7. 31.7. 10.8. 11.8.
IX. STARI GRAD, Hvar M 10 29.8. 30.8. 9.9. 10.9.
M =  mimosezóna   S =  sezóna



Cenové podmínky 12denních pobytù VODICE, hotelový komplex IMPERIAL, dependance Flora a Madera
mimosezóna  sezónaTurnusy                                                                                                II.      20. 6. - 2.7. III. 30.6. - 31.8.Poskytnuté služby/osoba /10 dnů EURO  x  28,-Kč/EU EURO  x  28,-Kč/EU       

polopenze ve 2lůžk. pokoji
osoba nad 12 let 335 9.380,- 346 9.688,- 
3.osoba nad 12 let ve 3lůžk.pokoji (sleva 20 % 268 7.504,- 276,8 7.750,40
dítě do 12 let ve 3lůžk.pokoji (sleva 50 %) 167,5 4.690,- 173 4.844,-
dítě do 12 let ve 2lůžk.pokoji (sleva 20 %) 268 7.504,- 276,8 7.750,40
děti do 2 let zdarma (bez nároku na lůžko)
pobyt. taxa - dospělý nad 18 let 8 224,- 11 308,-

- dětì 12 - 18 let 4 112,- 5,5 154,-
doprava - autobus tam + zpět - 2.000,- - 2.000,
za příplatek -   oběd 80 2.240,- 80 2.240,-

jednolůžkový pokoj (30 %) 100,5 2.814,- 103,8 2.906,40

Cenové podmínky 12denních pobytů STARI GRAD, komplex Helios, apartmány
sezóna  mimosezónaTurnusy                                                                                                          IV.       10.7.. – 22.7. IX.         29.8. - 10.9.

Poskytnuté služby/osoba /10 dnù EURO  x  28,-Kč/EU EURO  x  28,-Kč/EU
polopenze ve 2lůžk. pokojiosoba nad 12 let 324 9.072,- 313 8.764,-3.osoba nad 12 let v apartm.   2+1  (sleva 20 %) 259,2 7.257,60 250,4 7.011,20dítě do 12 let – 3os. v apartm. 2+1 (sleva 50 %) 162 4.536,- 156,5 4.382,-dítě do 12 let – 2 os.v apartm. 1+1 (sleva 20 %) 259,2 7.257,60 250,4 7.011,20děti do 2 let zdarma (bez nároku na lůžko)pobyt. taxa - dospělý nad 18 let 11 308,- 8 224,-- dítě 12 - 18 let 5,5 154,- 4 112,-
doprava - autobus tam + zpět - 2.150,- - 2.150,-
cena trajektu Split-Stari Grad a zpět je zahrnuta v ceně pobytuza příplatek – jednolůžkový pokoj (50 %) 162 4.536,- 156,5 4.382,-

Hotel*** a dependance Flora i Madera vysoké kvality v atraktivním turistickém místě, v borovicovém háji, cca 500 m od centra města. Doprava z ČR autobusem až k hotelu Imperial.Poloha dependance v blízkosti hotelu, pavilónového typu, umístěny v borovicovém háji, na méně rušném okraji městečka Vodice, v  blízkosti mo-ře.Vybavení recepce, klimatizovaná restaurace, taverna, TV místnost, směnárna, bar, kavárna. Ubytování dependance v areálu hotelu Imperial, 2lůžkové pokoje s možností přistýlky - lůžko, s vlastním příslušenstvím (sprcha a WC), ledničkou,balkonem, telefonem, TV.Stravování v centrální restauraci hotelu, snídaně i večeře - švédský stůl, včetně salátového baru.Pláž dlouhá oblázková a betonová, cca 100 m od dependancí, vhodné pro děti i neplavce. Pláž je lemována borovicovým hájem, s možnostíúkrytu před sluncemSport tenis, minigolf, stolní tenis, fitnes, tobogan, vodní sporty, košíková, plážový volejbal, venkovní bazén.Výlety Split, Zadar, Šibenik, národní parky Plitvice, Krka, Kornati. Konkrétní nabídka a platba na místě.

VODICE, Šibenická riviéra, hotelový komplex Imperial, dependance Flora a Madera

Ostrov Hvar – je nazýván ostrovem levandule. Patří k nejkrásnějším a nejoblíbenějším ostrovům  Jadranu, s nejvyšším podílem hodin slunečního svi-tu v celém Středozemí. Nabízí jak rušná letoviska s nabídkou nejrůznějších aktivit, tak i zcela opuštěné zálivy a pláže.Stari Grad je nejstarší město ostrova, přístav na konci dlouhého stejnojmenného zálivu, jehož jedno rameno tvoří členitý a lesnatý poloostrov Kabal.Středisko má skalnaté pláže, umělá plata i menší písčitou pláž. Se Splitem je výborné trajektové spojení několikrát denně, plavba trvá asi 2 hodiny.Doprava z ČR autobusem do Splitu, dále trajektem cca 2 hodiny (zajištěn převoz i autobusu trajektem).Poloha přízemní apartmány jsou umístěny v zeleni, cca 700 m od městečka Stari Grad. Vybavení centrální recepce a restaurace, aperitiv bar, směnárna, TV místnost, terasa.Ubytování – apartmány – kuchyňka (základní nádobí, vařič, chladnička), přistýlková postel, ložnice – 2 lůžka. Všechny pokoje jsou s vlastním přís-lušenstvím (sprcha a WC).Stravování v centrální restauraci hotelu Arkáda (v areálu cca 200 m), snídaně i večeře – formou švédského stolu, včetně salátového baru.Pláž ve vzdálenosti od apartmánů cca 100 m, částečně oblázková, betonová plata.Sport v komplexu tenis, stolní tenis, vodní sporty.Výlety nabídka a platba na místě. 

Příklad: Základní cena 12denního pobytu včetně dopravy v kurzu  28,- Kč/EU je pro dospělého účastníka v sezóně  11.530,-  Kč, v mimosezóně  11.138,-Kč.

STARI GRAD, ostrov Hvar, komplex Helios, apartmány
Příklad: Základní cena 12denního pobytu včetně dopravy v kurzu 28,- Kč/EU je pro dospělého účastníka v sezóně  11.996,- Kč, v mimosezóně 11.604,- Kč.



OS státních orgánů a organizací zaslat OS 
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 do 20. února 2009
pí Věra Pechová, tel. 224 142 773, objednávky budou vyřizovány

fax 224 142 470 dle došlého pořadí
e-mail:pechova.vera@cmkos.cz Závazná objednávka

letní rekreace v Chorvatsku v r. 2009
Objednávám   VODICE

komplex Imperial termín                                    náhr. termín _________________
Účastníci:

Jméno, příjmení                      Datum                Bydliště, vč. PSČ                                Číslo pasunarození (příp. sdělím později)

Zaměstnavatel žadatele: ______________________________________________________________
vyplňuje ŽADATEL celkem účastníků:              _______

skladba účastníků (podklad pro fakturaci) počet
osoba nad 12 let _______
3. osoba nad 12 let  ve 3lůžk. pokoji (sleva 20 %) _______
dítě do 12 let ve 3lůžk. pokoji (sleva 50 %) _______
dítě do 12 let ve 2lůžk. pokoji (sleva 20 %) _______
pobytová taxa -  dospělý nad 18 let _______

-  dítě  12 - 18 let _______
U dětí rozhoduje věk v den příjezdu do hotelu. Děti do 2 let zdarma bez nároku na lůžko.
Kromě služeb, které tvoří zákl. cenu pobytu, tj. polopenze a ubytování,  přiobjednávám za příplatek:

oběd ANO NE pro ________ osob          (zakroužkujte)
Do autobusu nastoupím (zakroužkujte) Další sdělení pro OS:

PRAHA BRNO MIKULOV
Žádám o vystavení faktury na - zaměstnavatele - zákl. odborovou organizaci (uveďte název a adresu, vč. PSČ):

__________________________________________________________________________________________
Platbu provedu převodem ze svého účtu ANO NE   (zakroužkujte)
Žádám o zaslání složenky ANO NE
Platbu provedu v hotovosti (pokladna OS) ANO NE

Datum a podpis žadatele _______________________
Telefon - zaměstnání      _______________________          členství v ZO OS a správnost údajů potvrzuje
Telefon - byt                  _______________________                        razítko ZV ZO, podpis



OS státních orgánů a organizací zaslat OS
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 do 20. února 2009
pí Věra Pechová, tel. 224 142 773, objednávky budou vyřizovány

fax 224 142 470 dle došlého pořadí
e-mail:pechova.vera@cmkos.cz Závazná objednávka

letní rekreace v Chorvatsku v r. 2009
Objednávám   STARI GRAD, ostrov Hvar, komplex Hélios, apartmány

termín_________________ náhr. termín _________________
Účastníci:

Jméno, příjmení                      Datum                Bydliště, vč. PSČ                                Číslo pasunarození (příp. sdělím později)

Zaměstnavatel žadatele: ______________________________________________________________
vyplňuje ŽADATEL celkem účastníků:    _______

skladba účastníků (podklad pro fakturaci) počet
osoba nad 12 let _______
3.osoba nad 12 let v apartm. 2+1 (sleva 20 %) _______
dítě do 12 let - 3. os. v apartm. 2+1 (sleva 50 %) _______
dítě do 12 let - 2. os. v apartm. 1+1 (sleva 20 %) _______
pobytová taxa -  dospělý nad 18 let _______

-  dítě  12 - 18 let _______
U dětí rozhoduje věk v den příjezdu do hotelu. Děti do 2 let zdarma bez nároku na lůžko.

Do autobusu nastoupím (zakroužkujte) Další sdělení pro OS:
PRAHA BRNO MIKULOV

Žádám o vystavení faktury na - zaměstnavatele - zákl. odborovou organizaci (uveďte název a adresu, vč. PSČ):
__________________________________________________________________________________________

Platbu provedu převodem ze svého účtu ANO NE   (zakroužkujte)
Žádám o zaslání složenky ANO NE
Platbu provedu v hotovosti (pokladna OS) ANO NE

Datum a podpis žadatele _______________________
Telefon - zaměstnání      _______________________          členství v ZO OS a správnost údajů potvrzuje
Telefon - byt                  _______________________                        razítko ZV ZO, podpis


