Postup při objednávání ubytování
ve výcvikovém středisku SČP „BARBORA“
Základní informace:
Provozovatelem výcvikového střediska je Svaz českých potápěčů.
IČ:
DIČ:

63836114
CZ 63836114

registrace:

MV ČR II/S-OS - 27015/95-R ze dne 10.11.2003

Adresa:

Na Strži 9
140 00 Praha 4,

tel. + fax:
tel.:

+420 241 445 803;
+420 241 445 804;

Adresa výcvikového střediska:

e-mail:
internet:

diver@svazpotapecu.cz
www.svazpotapecu.cz

VS SČP BARBORA, čp. 184, 417 24 Oldřichov u Duchcova
mobil:
+420 602 481 648
e-mail:
salakvera@seznam.cz

1.

Předběžné rezervace musí objednavatel předem projednat s vedoucím střediska (např.
telefonicky):
mobil:
+420 602 481 648

2.

Po potvrzení volné kapacity a rezervace příslušného termínu musí objednavatel zaslat do 24 hodin
(od potvrzení rezervace):
 písemnou objednávku
 kopii podacího lístku peněžní poukázky (v případě úhrady prostřednictvím „České pošty,
s.p.“) nebo kopii výpisu z účtu (v případě úhrady prostřednictvím „Banky“) na částku ve výši
1/3 výloh za objednané ubytování.
(číslo účtu pro zaslání zálohy:

49235011 / 0100 – Komerční banka, a.s.)

Adresa pro zaslání písemné objednávky a výše uvedených dokladů:
 sekretariát SČP (zvolit jednu ze tří níže uvedených možností)
 tel. + fax:
+420 241 445 803
 e-mail:
diver@svazpotapecu.cz
 poštovní adresa: Svaz českých potápěčů (IČ: 63836114)
Na Strži 9
140 00 Praha 4
nebo
 výcvikové středisko (nejlépe na e-mailovou adresu)
 e-mail:
salakvera@seznam.cz
 poštovní adresa: VS SČP BARBORA, čp. 184
417 24 Oldřichov u Duchcova
Výši celkové sumy za ubytování sdělí vedoucí střediska objednavateli při telefonickém
potvrzování předběžné rezervace.
V případě nedodání dokladů uvedených v bodě 2 v určené době se rezervace ruší!
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STORNO POPLATKY:
- Celá záloha se vrací v případě zrušení rezervace do 2 měsíců před rezervovaným termínem.
- Jedna polovina zálohy se vrací v případě zrušení rezervace v termínu od 1 měsíce do 2 měsíců
před rezervovaným termínem.
- V ostatních případech je záloha nevratná!

Zpracoval:

Štolba Martin
Člen prezidia SČP pověřený dozorem nad provozem VSB

Dne:

17.3.2011
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