VŠE – Správa účelových zařízení „Švecova kolej“, Janderova 190/I, 377 01 Jindřichův Hradec

Informace o ubytování v době letních prázdnin a ceník
Pro jednotlivce i kolektivy nabízíme ubytování na koleji v době studentských letních prázdnin, tj.
od 2. července do 31. srpna.
Areál kolejí je umístěn v centru města v blízkosti městského parku a řeky Nežárky.
K dispozici máme pokoje buňkového typu, tzn. 2 pokoje mající společné sociální zařízení
(umyvadlo, sprchový kout, WC). Sociální zařízení je přístupné z předsíní pokojů, které jsou
samostatně uzamykatelné. V každém pokoji je lednice. Na chodbách mimo pokoje jsou kuchyňky
s elektrickým sporákem a mikrovlnnou troubou, které však NEJSOU VYBAVENÉ nádobím.
Pro větší kolektivy (nad 80 účastníků) s dlouhodobějším pobytem lze individuálně dohodnout
celodenní stravování v menze kolejí.
Individuální stravování je vzhledem k poloze kolejí snadno dostupné v místních restauracích, bufetech
a pizzeriích. Rovněž tak snadno lze nakoupit základní potraviny (samoobsluhy a pekárny).

Ceník ubytování v době letních prázdnin:
Obsazená
lůžka v pokoji
1
2
3
4

Typ pokoje Cena za obsazené Cena za
lůžko a noc
pokoj a noc
3-lůžkový
600,- Kč
600,- Kč
3-lůžkový
290,- Kč
580,- Kč
3-lůžkový
260,- Kč
780,- Kč
4-lůžkový
225,- Kč
900,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH

K ceně se dále připočítává poplatek za rekreační pobyt, který je odváděn Městskému úřadu podle
Vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 12/2003 o místních poplatcích. Výše poplatku stanovená ke dni
zveřejnění tohoto ceníku činí 15,- Kč za ubytovaného a každý i započatý den pobytu, není-li tento
dnem příchodu (ubytovaní do 18 let a starší 70 let, nevidomí, držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci
jsou od tohoto poplatku osvobozeni).
Ve výjimečných případech a po předběžné dohodě je možno velmi omezený počet kol nechat
uzamknout v garáži – skladu koleje, který je proti recepci. Za tuto službu nevybíráme žádný poplatek,
ale také neručíme za případné zcizení kola nebo jeho části. Recepční na požádání ubytovaného vydá
klíč od skladu – garáže a nemá možnost osobně doprovázet ubytovaného nebo kontrolovat, zda si bere
svoje kolo nebo provádí jakékoliv úpravy na svém, popř. cizím kole.
Ubytovaní hosté jsou povinni řídit se ubytovacím řádem, který je k dispozici po kliknutí na níže uvedený
odkaz:
Ubytovací řád
Antonín Stejskal
vedoucí kolejí

Telefon: 384 362386; 384 343 126
Fax: 384 362387
e-mail: stejskaa@fm.vse.cz

