
 
  

                      
 
        Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, 
             příspěvková organizace, IČO: 75088380 

       Tel: 558 357 496, 606 073 632 
               Email: ddmjablunkov@gmail.com 
                Adresa TS Jasení: Návsí 343, 739 92 Návsí 
 

 

SMLOUVA č. ……..… NA UŽÍVÁNÍ TURISTICKÉHO STŘEDISKA V JASENÍ 

PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2023 

 

 
Název organizace, adresa a IČO:................……………………………………………………………………………... 
 
....................................... ........................................................... ................................. ..........  

Termín ubytování od – do: ……………………………………………. Počet nocí:…………………………………… 

Počet ubytovaných osob: ……………… z toho dětí: ………………dospělých:...…………………………………. 

Čas převzetí střediska:………………………………předběžný čas odjezdu………………………………………... 

(Z nádraží Návsí nebo Bocanovice do TS Jasení cca 1 hodina chůze) 
 
V době pobytu zodpovídá za pořádek a zamykání budovy:……………………………………………................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 (jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mail) 
 
Odpovědná osoba se seznámí s požárním řádem budovy, s evakuačním plánem, s riziky úrazů  
a bude tyto předpisy se všemi účastníky pobytu dodržovat. Za případné nedodržení předpisů za ně zodpovídá. 
Veškeré závady je vedoucí povinen ihned hlásit správci střediska. Vzniklé škody budou účtovány v plné míře na 
vrub ubytovaných. 
                  
Cena užívání turistického střediska je v CENÍKU UŽÍVÁNÍ TS JASENÍ 2023, který je zveřejněn na webových 
stránkách DDM Jablunkov: https://www.ddmjablunkov.cz/tsjasen%C3%AD 
 
Cena zahrnuje ubytovací poplatek, užití lůžkovin, spotřebu energií a užívání veškerých prostor a vybavení 
budovy. 
 
Předpokládaná cena dle CENÍKU UŽÍVÁNÍ TS JASENÍ 2023 (dle počtu osob a nocí) 
 
Doplňte prosím částku z ceníku ………………...………Kč 
Konečná cena na faktuře bude dle skutečného počtu osob. 
Děkujeme, že z hygienických důvodů nevodíte do objektu domácí zvířata. 
 
Středisko pronajímáme při obsazení nejméně 20 osob. V případě menšího počtu účastníků požadujeme 
zaplatit poplatek za 20 osob. Kapacita ubytovny je 35 osob. V letním období, pouze v případě plného obsazení 
budovy, je možnost ubytování v 5-ti stanech (10 osob). Ubytovaná skupina si s sebou přiveze čistící a 
hygienické potřeby (mýdla, toaletní papír, jar). 
 
Měsíc před dohodnutým termínem zašlete zálohu ve výši minimálně 80% na naše číslo bankovního účtu: 
35-7935300297/0100.  Jako VS platby uveďte číslo smlouvy. Smlouva je závazná pro obě smluvní strany. 
V případě zrušení pobytu (1 měsíc a méně před nástupem k ubytování) objednatel hradí 30% z předpokládané 
ceny - minimálně 1.000 Kč. 
 
Potvrzenou smlouvu obratem zašlete po rezervaci Vašeho pobytu. Vaše rezervace bez doručené 
smlouvy bude po pěti kalendářních dnech zrušena. Děkujeme Vám za pochopení. 
 

V naléhavých situacích kontaktujte správce Jasení Vladislava Hrankaye, mobil: 606 035 877. 
 
 
V ……………………...  dne: ……………                              V Jablunkově dne: …………………………... 
 
 
……………………………………………..                              …………………………………………………. 
    za ubytované (razítko a podpis)                 za DDM Jablunkov 

mailto:ddmjablunkov@gmail.com
https://www.ddmjablunkov.cz/tsjasen%C3%AD


 


