C E N Í K autokempinku Osika
(ubytování ve vlatních stanech, obytných přívěsech, karavanech, obytných autech, obyt. buňkách)
Majitel a provozovatel Autokempinku Osika :
ASOCIACE technických sportů Nová Bystřice z.s., Mírové nám. 59,
378 33 NOVÁ BYSTŘICE,
IČ : 60816236, DIČ : CZ60816236
Provozovna : středisko 002 Autokempink Osika
Předmět podnikání : ubytovací služby – zapsáno v Živnostenském rejstříku Městského
úřadu Jindřichův Hradec, č.j.: 3105/768/2016/3, Sp.značka : 3105/768/2016.
ASOCIACE technických sportů Nová Bystřice z.s. je vedena ve spolkovém rejstříku,
vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 2453.

Zatřídění Autokempinku Osika : * *
Číslo telefonu : 384 386 157 e-mail : kemp@kemposika.cz web: www.kemposika.cz
==================================================================
V souladu s vyhláškou č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách byly
stanoveny tyto ceny :
Služby, druh ubytování, umístění a nájemné

Cena celkem vč.DPH

dítě do 3 let
dítě od 3 do 5 let
dítě od 5 do 14 let
osoba nad 14 let
stan /pro 2 osoby/
stan /pro 3 a více osob/
obytný přívěs – karavan pro ubytované v kempu
osobní automobil pro ubytované v kempu
obytný automobil, mikrobus pro ubytované v kempu
obytná buňka, maringotka, autobus, nákladní automobil
veranda – přístřešek k obyt. buňce, maringotce
motocykl pro ubytované v kempu
přívěsný vozík za auto pro ubytované v kempu
jízdní kolo
nabití mobilního telefonu, kamery – v recepci
použití lednic a mrazáku v recepci - pro rekreanty
půjčení sportovních potřeb (ping-pong, líný tenis,
badminton, míč, síť na volejbal, petanque)
půjčení společenských her (člověče, dáma, šachy, karty)
elektrická přípojka 6A/220V
elektrická přípojka 10A/220V
domácí zvíře – pes / + vet. průkaz, vodítko, košík/
mimosezónní umístění obyt. buňky, maringotky
prodej z buňky, ze stánku nebo z auta
poplatek z pobytu pro Město Nová Bystřice dle vyhlášky č. 3/2019
(osoba od 18 let, osvobození od poplatku dle čl.13 vyhl.č. 3/2019)

zdarma
15,-Kč/noc
80,-Kč/noc
95,-Kč/noc
90,-Kč/noc
105,-Kč/noc
150,-Kč/noc
80,-Kč/noc
160,-Kč/noc
140,-Kč/noc
30,-Kč/noc
35,-Kč/noc
40,-Kč/noc
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
100,-Kč/noc
140,-Kč/noc
zdarma
20,-Kč/den*
200,-Kč/den
10,-Kč/den**

Prodávající je ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb
subjektem evidence tržeb (EET).
Vysvětlivky : * položka je v sazbě DPH 21%, ** položka je v sazbě DPH 0%, ostatní v sazbě DPH 10%.
Platby dle tohoto ceníku se provádějí předem po příjezdu do autokempinku Osika a při přihlášení ubytovaného
v recepci v hotovosti. Po zaplacení služeb,ubytování,umístění a nájemného v autokempinku Osika se v případě
zrušení a odhlášení pobytu finanční poplatek

nevrací. Tento ceník je platný od 29. 01. 2020 .

Tento ceník nabývá účinnosti dnem 01.02.2020 do odvolání.
Stanislav M u s i l, v. r.
předseda spolku
a statutární orgán spolku

