PRAVIDLA PRO RELAXAČNÍ POBYTY ORGANIZOVANÝCH
PROSTŘENICTVÍM SENIOR KLUBU ZVVZ V LÁZNÍCH BECHYNĚ V ROCE
2020:
1. Členové Senior klubu ZVVZ si samostatně domlouvají vhodný termín pobytu včetně
případně jejich partnerů s přijímací kanceláří. Přitom jsou povinni uvést, že jde o akci Senior
klubu ZVVZ a číslo své průkazky Senior klubu.
2. Členové musí neprodleně uhradit celkovou částku za sebe i za partnera v klubovně,
případně dle dohody přímo funkcionářům Senior klubu, protože faktura za objednaný pobyt
musí být námi uhrazena před termínem nástupu do lázní.
3. Členové mohou využít příspěvek od Senior klubu ZVVZ na lázeňský pobyt (pro člena
100,- Kč/noc, tj. max. 400,- Kč, pouze 1x v roce. Při opakovaném pobytu v kalendářním roce
hradí účastník plnou cenu.
4. Platby za veškeré další požadované služby v lázních je každý účastník povinen uhradit
přímo v lázních podle pokynů Přijímací kanceláře.
5. Stornovací podmínky:
- pokud je pobyt zrušen dříve než 28 dní před termínem nástupu, neúčtuje se storno poplatek,
- zrušení v termínu 27 - 15 dní může být účtován stornopoplatek ve výši 25% z celkové ceny,
- zrušení v termínu 14 - 7 dní může být účtován stornopoplatek ve výši 50%,
- v termínu méně než 7 dní nebo se nedostaví v den nástupu, může být storno poplatek až
100%.
Zrušení pobytu si dohaduje přihlášený účastník individuálně, platba a vrácení peněz jde přes
Senior klub.
Lázně Bechyně - pětidenní pobyt
a) cena v termínu leden - únor a prosinec:
pro členy s příspěvkem 3 762,- ostatní 4 162,- Kč
b) cena v termínu březen - listopad:
pro členy s příspěvkem 4 202,-, ostatní 4 602,-Kč
Cena obsahuje:
Ubytování 4 noci v LH Olga****, I. kategorie, dvoulůžkové pokoje, plná penze
1x přísadová koupel + suchý ovin (30 minut)
1x plavání (30 minut)
1x vířivá koupel skupinová (15 minut)
1x parafinový zábal rukou (15 minut)
1x masáž zad (30 minut)
BONUS: 1x poukázka na kávu nebo čaj
Cena nezahrnuje:
- parkovné (osobní automobil 50,-Kč/každý započatý den)
- lázeňský poplatek (pracující 15,-Kč/den, důchodci do 70 let 10,-Kč/den)
Kontaktní osoby - přijímací kancelář:
Iveta Šimonová Makovcová, , tel. 381 476 306,
Sanja Kohnič, tel 381 476 305
Při přihlášení oznamte, že se jedná o Senior klub ZVVZ a oznamte číslo průkazky

