Ceník služeb pro rok 2022 / Price list 2022
Ceník je platný od 3. 1.2022 do odvolání
•
•
•

koupaliště bude otevřeno od 11. 6. 2022
pro ubytované v kempu sleva na vstupné na koupaliště
přijímáme platby v hotovosti v CZK a platební kartou ve všech měnách

kemp (camp)

Kč/1 noc (CZK/1 night, if not
specified otherwise)

Ubytování v ubytovacím zařízení (Price list for the cabins)
Chata Standard (až pro 4 osoby) mimosezónu 30.4.- 1.7.; 12.9.- 30.9.
(Cabin Standard, 4 beds, outside main season 30.4.- 1.7.; 12.9.- 30.9.)
Chata Standard (až pro 4 osoby) v sezóně 2.7.- 11.9.
(Cabin Standard, 4 beds, main season 2.7.- 11.9.)
Chata Standard (až pro 4 osoby) pro školy
(Cabin Standard, 4 beds, price for school trips)
Příplatek za chatu Standard - pronájem na jednu noc
(Surcharge for reservation Standard for one night only)
Vratná kauce za chatu (cash advance for cabin)

700,900,500,200,1000,-

Karavan, přívěs, stan, ostatní ceny (Other prices)
Denní poplatek za pobyt - osoba starší 3 let (karavan, přívěs, stan)
Daily charge for adult (3 years and older) in caravan or tent
Denní poplatek za pobyt - dítě do 3 let (karavan, přívěs, stan)
Daily charge for child (age 0-3 years) in caravan or tent
Stan velký (více jak 2 osoby) (Large tent + 2 persons)
Stan malý (1-2 osoby) (Small tent – 2 persons)
Stan párty malý (Party tent small)
Obytný přívěs (Home trailer)
Předsíň přívěsu (Lobby for the home trailer)
Obytný automobil i dodávka (Motorhome, van)
Přívěsný vozík (Trailer)
Osobní automobil (Car)
Motocykl (Motorcycle)
Neobsazený stan nebo přívěs (Vacant tent or home trailer)
Karavan nebo obytný přívěs na vnějším parkovišti (stellplatz) max. 2
noci (možnost připojení na elektřinu)
Osobní automobil na vnějším parkovišti
Posezónní parkování karavanů (1.10.2022 – 28.4.2023) – smluvní
služba
Denní poplatek za pobyt - domácí zvíře (Pet)
Pračka (platba prostřednictvím žetonů) (Washing machine)
Připojení k el.přípojce (Access to the electric socket)
Vratná záloha na čipové hodinky (Deposit for the chip watches)
Denní vstupné pro ubytované na koupaliště s čipovými hodinkami
(Admission to the aquapark with the chip watches)
Zapůjčení kola 1 hodina (Bike rent for 1 hour)

60,Zdarma
Free of charge
200,150,100,240,100,280,20,80,40,100,100,Zdarma (free of charge)
20,- / den + poplatek za spotřebu
el. energie
50,15 min./30,-; 30 min./55,100,50,60,50,-

Zapůjčení kola 6 hodin (Bike rent for 6 hours)
Zapůjčení kola 1 den (Bike rent 1 day)
Zapůjčení kola 2 dny (Bike rent 2 days)
Vratná záloha za zapůjčení kola (Deposit for bike)
Zapůjčení hrnce na vaření (Renting of pot for cooking)
Vratná záloha na zapůjčení hrnce na vaření (Deposit for pot)
Sprcha – žeton (Shower coin)
Zapůjčení přímotopu (Electric heater)
Vratná záloha za zapůjčení přímotopu (Deposit for electric heater)
Zapůjčení grilu (Grill rent)
Vratná záloha za zapůjčení grilu (Deposit for grill)
Hřiště (Playground)
Jednotná cena (vč. sítě, 1 ks míče) (playground + accessories)
Celodenní pronájem (renting the playground for one day)
Fotbal billiard (playground + accessories)
Záloha za zapůjčení míčů (Deposit for ball)
Zapůjčení rozlišovacího dresu (color vest)
Zapůjčení tenisové rakety (1 ks) a sady míčků (tennis equipment)
Osvětlení hřiště (night illumination for the playground)
Koupaliště (aquapark)
Vstupné občan Lodína
Vstupné na koupaliště: dospělí (adult, age 15 years and older)
děti 3 - 15 let (child, age 3-15 years)
rodinné vstupné 2 + 2 (2 dospělí + 2 děti) (family 2 adults, 2 children)
rodinné vstupné 1 + 2 (1 dospělý + 2 děti) (family 1 adult, 2 children)
student (průkazka) (student)
děti do 3 let (children 0-3 years)
ZTP (disabled)
doprovod ZTP (escort for the disabled)
od 17.00 hod. dospělí (adult after 5 pm)
od 17.00 hod. děti (child after 5 pm)
Zapůjčení slunečníku (sunshade rent)
Vratná záloha na zapůjčení slunečníku (deposit sunshade)
Lehátko (lounger)
Vratná záloha na zapůjčení lehátka (deposit lounger)
Podnožka (footstool)
Vratná záloha na zapůjčení lehátka (deposit footstool)
Trezor (locker)
Vratná záloha na zapůjčení klíče k trezoru (deposit for the locker key)
Vodní herní prvek – max. 10 minut (Water game – max. 10 minutes)
Zapůjčení míče na plážový volejbal / 1hodina hry (beach volleyball)
Vratná záloha za zapůjčení míče (deposit for volleyball)

150,200,300,1000,10,-/1 den (day)
100,20,100,500,100,500,100,-/1 hodina (hour)
1000,200,-/1 hodina (hour)
1000,5,-/1 hodina (hour)/kus (piece)
50,-/1 hodina (hour)
100,-/1 hodina (hour)
Kč/1 den (CZK/1 day, if not
specified otherwise)
50% z denního vstupného / ceny
permanentky
100,60,280,190,60,Zdarma (free of charge)
Zdarma (free of charge)
50,50,30,50,200,50,200,50,200,20,200,60,20,-/1 hodina (hour)
200,-

Zabezpečené parkoviště pro kola a motocykly
Vratná záloha za vstupní kartu na parkoviště
Vratná záloha za zámek na kolo
Permanentky: dospělí (seasonal ticket adult, age 15 years and older)
děti (seasonal ticket child, age 3-15 years)
Permanentky: dospělí - zakoupené do 10.5.2022
děti - zakoupené do 10.5.2022
Pokuta za poničený inventář (Fine for damaged inventory)
Zničené nebo chybějící nádobí příbor, talíř, hrnek, hrnec a jiné
Poškozená nebo zničená židle (damaged or destroyed seat/chair)
Poškozený nebo zničený nábytek (damaged or destroyed furniture)
Poškozená nebo zničená postel (damaged or destroyed bed)
Poškozená rychlovarná konvice (kettle)
Poškozená lednice, TV (fridge, TV)
Poškozená pračka (washing machine)
Sportovní potřeby (sport items)
Zničená nebo poškozená síť (damaged or destroyed sport net)
Poškozená nebo zničená florbalová hokejka, tenisová a ping-pong
pálka (damaged or destroyed florbal stick, tennis and ping-pong
racket)
Poškozený, zničený nebo ztracený míč (damaged or destroyed ball)
Poškození bicyklu (damaged bicycle)

Zdarma (free of charge)
100,300,1200,- / sezóna (season)
700,- / sezóna (season)
1000,- / sezóna (season)
500,- / sezóna (season)
Kč/1 kus (CZK/1 pcs)
50,200,200,500,500,2000,3000,1000,300,1000,1000,+ dle ceny za opravu
(according to price for repairment)

Vzniklá škoda bude přednostně uhrazena z kauce za chatku. / The damage will be preferentially paid
from the deposit for the cabin.

