Ceník ubytování, půjčovného a služeb výcvikového střediska SČP
„BARBORA“ v době od 16. listopadu do 14. března
Schváleno prezidiem Svazu českých potápěčů.

Platnost od 16.11.2016

Mimo sezónu je výcvikové středisko SČP „BARBORA“ přístupné jen po dohodě se správcem !!!
Ubytování – (nocleh + použití společných prostor):
cena za 1lůžko za 1 noc
cena za 6 pokojů (24 lůžek) za 1 noc

250,- Kč (člen SČP)
5.250,- Kč (člen SČP)

300,- Kč (ostatní)
6300,- Kč (ostatní)

Vstup do střediska s využitím společných prostor:
(tj. použití pozemku, parkoviště, sociálního zařízení, společenské místnosti a kuchyně - bez noclehu):
cena za 1 osobu a den
60,- Kč (člen SČP)
100,- Kč (ostatní)
cena za 1 osobu a sezónu
500,- Kč (člen SČP)
600,- Kč (ostatní)
Půjčovné:

1 ks
1 ks
1 ks
5 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

láhev 10 litrů / 200 barů, prázdná
láhev 10 litrů / 200 barů, plná (vzduch)
opasek zátěžní
sada závaží (olověné -1 ks á 1,5 kg)
cvičná Andula (mimo středisko záloha 3000,- Kč)
dýchací automatika (typ Apeks + octopus + finimetr)
žaket vyvažovací (BCD)
náramkový počítač Suunto Gekko

Cena v Kč
za 1 den
za víkend
40,
115,
10,
10,
100,
120,
160,
130,
250,
100,
150,

Bójková souprava pro výcvikové a zkouškové účely:
1. den
2. den
další dny

200,
100,
50,

250,
-

Služby:
plnění tlakových lahví - pro příchozí potápěče – nečleny SČP (vzduch – 200 barů)
plnění tlakových lahví - pro ubytované nebo členy SČP (vzduch – 200 barů)
použití vlastního kompresoru (elektromotor) od 9,00 do 21,00 na určeném místě
použití vlastního kompresoru (spalovací motor) od 9,00 do 21,00 na určeném místě

8,- Kč / litr
5,- Kč / litr
350,- Kč / den
100,- Kč / den

Poznámka:
Víkendem se rozumí 3 po sobě jdoucí poslední dny týdne, tj. pátek + sobota + neděle. Podmínkou
půjčení částí potápěčské výstroje je sepsání smlouvy o výpůjčce s doloženým prokázáním potápěčské
kvalifikace vypůjčitele před zapůjčením. V případě mimosezónního zájmu o služby střediska je nutné
v dostatečném časovém předstihu kontaktovat správce střediska a osobu pověřenou SČP dozorem
provozu střediska k individuálnímu projednání možnosti této služby v závislosti na aktuálních
možnostech. Použití vnitřního parkoviště pro osoby bez noclehu může být správcem omezeno nebo
zcela vyloučeno s ohledem na aktuální vytíženost kapacity střediska.

V zimním období bude výcvikové středisko otevřeno, zpřístupněno a temperováno
pouze v případě požadavku min 10-ti současně ubytovaných osob.
Schváleno prezidiem Svazu českých potápěčů, platnost od 16.11.2016.
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