
Služby – ceník

Ubytování:

Chatová základna – provozní doba květen – září
                              - kapacita 8 chatek x 6 míst, 1 chatka x 3 místa

Pokoje v budově DDM – provozní doba celoročně – kapacita 1. pokoj – 4 
lůžka, 2. pokoj – 6 lůžek

Přistýlky v herně DDM – provozní doba celoročně – 1 místnost, max. 5 osob 
(vlastní spacáky)

 
Chatová
základna

Pokoj DDM Přistýlka
DDM

Dospělá 
osoba

140,-Kč/noc 140,-Kč/noc 100,- Kč/noc

Dítě 120,- Kč/noc 140,- Kč/noc 100,- Kč/noc

Cena zahrnuje pronájem  lůžka, teplou a studenou vodu, el. energii , plyn, 
možnost využití venkovního vybavení.

V případě ubytování na dvě či jednu noc se k ceně připočítává cena za praní 
lůžkovin 40,-/pobyt.
V případě nocování ve vlastních spacích pytlech se tato cena nepřipočítává.

Cena nezahrnuje úklidové prostředky, toaletní papír, úklidové práce.

! V případě nedostatečné kapacity ubytovacího zařízení je možno po 
předchozí dohodě postavit v areálu stany. Cena za osobu ve stanu je 40,- 
Kč/noc.          



! Po předchozí dohodě je možno mít s sebou psa – poplatek za 1 den 20,- 
Kč. Je nutno zajistit úklid exkrementů!

Pronájem kompletně vybavené kuchyně a  jídelny v rámci 
ubytování skupiny.

- 300,- Kč /den /skupina –    do 30 osob
- 600,- Kč/den/ skupina  –    do 50 osob
- 1000,- Kč/den/skupina –   nad 50 osob  
Cena nezahrnuje úklidové prostředky, toaletní papír, úklidové práce.

Pronájem tělocvičny 
- pro sportovní oddíly (stolní tenis, košíková, odbíjená, taneční, …)  
- 100,- Kč /hodinu.
Cena nezahrnuje úklidové prostředky, toaletní papír, úklidové práce.

Pronájem kuchyně a jídelny (rodinné oslavy, …)  

- 1500,- Kč/ víkend  do  30 osob      - víkend  (pátek – neděle)
- 2000,- Kč/ víkend  do  40 osob
- 3000,- Kč/víkend  od  40 osob

- 500,- Kč/ den                                  - odpoledne pro práci s dětmi, dílny, atp.

Cena nezahrnuje úklidové prostředky, toaletní papír, úklidové práce.
Možnost zapůjčení bílých plátěných ubrusů za 10,- Kč/den.

Pronájem učebny, herny, PC učebny pro dlouhodobou činnost 
– s dětmi, dílny, kurzy
- 60,- Kč/ hodinu
Cena nezahrnuje úklidové prostředky, toaletní papír, úklidové práce.



Pronájem učebny, herny, zahrady,  PC učebny jednorázově
 - kurzy, semináře, dětské oslavy
- 500,- Kč/ den
Cena nezahrnuje úklidové prostředky, toaletní papír, úklidové práce.

Pronájem celého objektu DDM Cvikováček 
 - jídelna s kuchyní, učebna,  herna s možností přistýlek, dva pokoje (deset 
lůžek včetně lůžkovin), možnost využití venkovního vybavení. 
- 2000,- Kč/ den
- 4000,- Kč/ víkend (pátek - neděle)

Pronájem chatové základny
Pronájem celé chatové základny 4000,- Kč/ den nebo počet osob x cena 
za lůžko
Cena nezahrnuje úklidové prostředky, toaletní papír, úklidové práce.

Pronájem Klubu v Sokolovně     – pouze Klub (rodinné oslavy, …)  
- 1000,- Kč/ víkend                                      - víkend  (pátek – neděle)
    500,- Kč/ den                                                              
Cena nezahrnuje úklidové prostředky, toaletní papír, úklidové práce.

Při jakémkoli pronájmu bude požadována kauce ve výši 2000,- Kč. Kauce je 
splatná při předání klíčů a vyúčtovává se při převzetí klíčů zpět. 
Pokud nebudou pronajaté prostory nájemce řádně uklizeny, cena úklidu je 
500,- Kč - tato bude stržena ze zálohy. Úmyslné poškození majetku bude 
dáno nájemci k úhradě v plné výši.
Platba za ubytování může být zaplacena hotově nebo přes fakturu. U 
hotovostní platby zákazník obdrží doklad EET + pokladní doklad.



Zálohy na ubytování nad 15 osob budou vybírány minimálně 3 měsíce 
předem. Výše zálohy je 1/3 z celkové částky.

Cena kopírování a tisku

A4 černobíle     1,- Kč/strana
A4 barevně      3,- Kč/strana
Skenování       3,- Kč/strana
Foliování         2,- Kč/strana

Po dohodě možnost zapůjčení grilu, sportovních potřeb, skládacích setů na 
venkovní posezení, stolů, židlí, nádobí a  příborů. Cena dohodou. 

Pro skupiny po dohodě možnost slevy z tohoto ceníku.

Cvikov 1. 12. 2017

                                                                                         Šárka Matoušková




