Objednávání pobytových programů
Nejprve si domluvte termín pobytu na telefonním čísle:
481 319 911.
Pokud je vámi poptávaný termín volný, obdržíte od nás e-mailem závaznou objednávku a další
potřebné informace. Vyplněnou a statutárním zástupcem potvrzenou závaznou objednávku
následně zašlete poštou nebo jako přílohu e-mailu opatřenou elektronickým podpisem.
Základní typy pobytů
1. Tematický ekologicko-výchovný pobytový program
Pobyt je pětidenní, začíná v pondělí odpoledním programem a končí v pátek dopoledním
programem.
Orientační cena zahrnuje kompletní pětidenní program, ubytování a stravu 5x denně,
vč. pitného režimu.
2. Ostatní vzdělávací pobytový program
Jedná se o pobytový program, kratší než
pětidenní. Pobyt je možné objednat na
libovolný počet dní (viz orientační ceník).
Orientační cena zahrnuje ubytování a stravu 5 x denně (stava začíná i končí obědem),
vč. pitného režimu.

Ceník a ubytování pobytových programů
Ceníky a nákresy ubytování naleznete na www.strevlik.cz,
nebo na níže uvedených odkazech.
Ceník Hejnice
Ubytování - Hejnice (plánek + foto)

Důležité informace k pobytovým programům
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023. Případné
změny budou zveřejněny na našich webových stránkách.
Minimální počet účastníků (dětí, žáků, studentů) při pobytovém programu je 13. Při
menším počtu žáků je třeba doplatit do stanoveného minimálního počtu. V případě malotřídních a speciálních škol jsou podmínky pobytu a cena stanoveny individuálně.
Pokud je na pobytu více než 25 účastníků budou pro aktivity rozděleni do dvou skupin, z nichž
každá musí mít vlastní pedagogický doprovod.
Doprovod (asistent) zdravotně postiženého účastníka pobytu hradí pouze stravu, ubytování
poskytujeme zdarma.
Dodavatel nezajišťuje pro účastníky pobytu zdravotníka.
Poskytujeme 100% slevu, v případě pětidenního pobytu, na stravu a ubytování pro jednoho
doprovázejícího pedagoga ke každé skupině od 13 do 25 účastníků. Každý další pedagogický
doprovod si hradí stravu a ubytování v plné výši. Změny v počtu účastníků hlaste bezodkladně
e-mailem.
Předem odhlášenému účastníkovi před nástupem na pobyt vracíme částku ve 100%
výši.
Při odjezdu účastníka v průběhu pobytu vracíme pouze částku za včas odhlášenou stravu.
Částka za nevyužité ubytování a EVP se nevrací.

Důležité informace k pobytovým programům
Celková kapacita pro ubytování v Hejnicích je 54 lůžek. Žáci jsou ubytováni v pokojích se
sociálním zařízením na chodbách. V ceně za lůžko je zahrnuto ložní prádlo. Žáci od druhého
stupně ZŠ si ložní prádlo povlékají již sami. Strava je zajištěna ve stejné budově jako ubytování.
Standard ubytování je ubytovna nikoliv hotelové zařízení. Dodavatel si vymezuje právo
na plné využití kapacity ubytovny. Je třeba počítat s paralelním pobytem dvou škol. Snažíme se, pokud jde o souběžný pobyt dvou škol, dodržet co nejmenší věkový rozdíl ubytovaných tříd. Je dodrženo oddělené ubytování dívek a chlapců. Pedagogickému doprovodu
z důvodu naplnění kapacity ubytovny nezaručujeme samostatný pokoj. Ve většině případů obsazujeme pokoj pedagogy z obou škol.
Jednotlivé bloky programů pro ZŠ I., ZŠ II. a SŠ trvají 3 hodiny včetně 30 minutové přestávky.
Bloky programů pro MŠ trvají 2,5 hodiny včetně 30 minutové přestávky.
Večerní programy pro pobyty jsou připraveny pro žáky ZŠ a SŠ. Pedagogům jsme připravili večerní programy s podrobným manuálem a pomůckami, které si sami realizují bez naší asistence. V případě ostatních volných večerů je k dispozici balíček nápadů pro trávení volného času.

