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PŘÍLOHA Č.2 SMĚRNICE č. 8/2020 
Postup objednávání ubytování ve  

Výcvikovém středisku SČP Barbora 

 
Provozovatel Výcvikového střediska SČP Barbora (dále VS SČP): 
Svaz českých potápěčů, z.s. (dále Provozovatel): 
tel.: +420 241 445 803; mobil: +420 603 419 283; 

e-mail: diver@svazpotapecu.cz 
 
Správce Výcvikového střediska SČP Barbora (dále Správce): 
Pavel Pospíšil 
mobil: +420 774 601 825 
e-mail: barbora.scp@svazpotapecu.cz 
 
 
 
Postup: 

A) Rezervace ubytování: 

1. Objednání rezervace zašle objednavatel emailem Správci VS SČP. V objednávce 
uvede požadovaný termín pobytu (od - do), počty osob (lůžek) a noclehů, jméno a 
příjmení a kontaktní údaje objednavatele. Objednávka rezervace je závazná. 

2. Potvrzení rezervace obdrží objednavatel od Správce VS SČP emailem. Tento 
potvrzující email od Správce si objednavatel vytiskne, doplní, podepíše a 
naskenovaný pošle emailem zpět Správci. 
Text obsahu emailu Potvrzení rezervace od Správce je uveden na straně 2. této Přílohy 
č.2 Směrnice č.8/2020. 
 

B) Zrušení rezervace ubytování objednavatelem: 

1. V případě, že objednavatel nezruší a neabsolvuje pobyt ve VS SČP v objednaném 
potvrzeném termínu, uhradí objednavatel 100% ceny uvedené v potvrzení rezervace. 

2. V případě, že objednavatel zruší rezervaci v termínu od 2 do 1 měsíce (písemně 
emailem) před rezervovaným termínem uhradí objednavatel 50% ceny uvedené 
v potvrzení rezervace. 

3. V případě, že objednavatel zruší rezervaci v termínu kratším než 1 měsíc (písemně 
emailem) před rezervovaným termínem uhradí objednavatel 75% ceny uvedené 
v potvrzení rezervace. 

4. V případě, že objednavatel neuhradí dlužnou cenu závazně rezervovaného 
pobytu podle výše uvedeného bodu 1. nebo 2. nebo 3. je provozovatel oprávněn 
zveřejnit údaje dlužného objednavatele a vymáhat dlužnou částku zákonným 
postupem. 
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Text obsahu emailu Potvrzení rezervace od Správce: 
 

 
POTVRZENÍ REZERVACE UBYTOVÁNÍ VE VÝCVIKOVÉM STŘEDISKU SČP BARBORA 

Potvrzujeme vám rezervaci pobytu ve VS SČP na základě vaší závazné emailové objednávky rezervace: 
 
Objednavatel (jméno a příjmení): ………………………………………….. 
Kontaktní údaje objednavatele: (email, mobil, adresa bydliště): ……………………………………………………. 
……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Spolek: (název, číslo, adresa): ………………………………………………………………………………………………………… 
Termín pobytu ve VS SČP: (od – do): ......................………………………………………………………………………… 
Počet osob (lůžek): …………………………………………..Počet noclehů:……………………………………………………. 
Předběžná přibližná celková cena za pobyt podle Ceníku VS SČP: …………………………………………………… 
 
Závazek objednavatele v případě, že zruší rezervaci: 
1. V případě, že objednavatel nezruší a neabsolvuje pobyt ve VS SČP v objednaném potvrzeném termínu, uhradí objednavatel 
100% ceny uvedené v potvrzení rezervace. 
2. V případě, že objednavatel zruší rezervaci v termínu od 2 do 1 měsíce (písemně emailem) před rezervovaným termínem uhradí 
objednavatel 50% ceny uvedené v potvrzení rezervace. 
3. V případě, že objednavatel zruší rezervaci v termínu kratším než 1 měsíc (písemně emailem) před rezervovaným termínem uhradí 
objednavatel 75% ceny uvedené v potvrzení rezervace. 
4. V případě, že objednavatel neuhradí dlužnou cenu závazně rezervovaného pobytu podle výše uvedeného bodu 1. nebo 2. nebo 
3. je provozovatel oprávněn zveřejnit údaje dlužného objednavatele a vymáhat dlužnou částku zákonným postupem. 

 
………………………………………………………………… 

Podpis objednavatele 
 

…………………………………………………………………. 
Jméno a příjmení objednavatele 

 
V této závazné objednávce ubytování doplňte Kontaktní údaje, vytiskněte, podepište a naskenovanou 
pošlete emailem zpět Správci VS SČP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platnost přílohy: od 06.03.2020 


