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 ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ 
EVANGELICKÉ ST ŘEDISKO CHOTĚBOŘ 

 
Praha 9. 2. 2019 

Všem sborům Českobratrské církve evangelické 
 
 

Rodinné rekreace v Chotěboři 2019 
Z V E Ř E J N I T  V E  S B O R U !!! 

 

POZOR!!! – ČTĚTE POZORNĚ!!! 
 
 Oznamujeme Vám, že na letní prázdniny 2019 je ve středisku v Chotěboři opět připraven 
program pro rekreaci rodin s dětmi a rekreaci jednotlivců. Jsou zváni všichni, kdo chtějí prožít v 
evangelickém společenství část své dovolené, i při společných pobožnostech. V tomto roce máme k 
dispozici šest běhů po 7 dnech a jeden běh čtrnáctidenní: 
 

Termíny  běhů:  Vedení běhu:   Zaměření:
1. běh 29. 6. – 6. 7.  ses. M. Zemánková  rekreace – Víra a světlo  
2. běh 6. 7. – 20. 7.  br. J. Hála, br. O. Pellar  hudební 
3. běh 20. 7. – 27. 7.   ses. A. Hatajová  rodinná rekreace 
4. běh 27. 7. – 3. 8.  br.  L. Červenka  rodinná rekreace 
5. běh 3. 8. – 10. 8.  br. O. Zikmund  rodinná rekreace 
6. běh 10. 8. – 17. 8.  br. O. Pellar   divadelní workshop    
7. běh 17. 8. – 24. 8.  br. T. Matějovský  rodinná rekreace 
   
Při potvrzení přihlášek budeme postupovat podle těchto kritérií: 
• přednost budou mít rodiny s dětmi nebo obdobné skupiny  
• budeme hledět uspokojit především členy naší církve, jejíž přihláška je potvrzená sborem (pokud se 

v posledních dvou letech zúčastnili pobytů ve středisku, potvrzení nebudeme vyžadovat). 
• je možné se přihlásit na dva i více běhů za sebou 
• v souladu s ostatními středisky ve správě SR budeme vybírat platby na pobyt v plné výši předem. 

Jako potvrzení přijetí přihlášky dostanete předpis, jakou částku uhradíte na náš účet. Preferujeme pouze 
bezhotovostní platbu. Je tedy nutné, aby Vaše platba v plné výši byla připsána na náš účet nejpozději 
jeden měsíc před vaším nástupem na pobyt. Současně s proforma fakturou obdržíte poukaz, který vám 
zaručuje požadovaný počet míst a termín pobytu.  

• Opakované vystavení proforma faktury na žádost objednatele bude zpoplatněno částkou 100,- Kč (vč. 21%). 
• Storno podmínky (platné od 26. 1. 2019):  

Chcete-li z vážných důvodů zrušit bezplatně objednávku pobytu v Evangelickém středisku Chotěboř, můžete 
tak učinit kdykoliv do 30 dnů před nástupem pobytu 
 

Výše storno poplatku z celkové ceny 
pobytu 

Zrušení pobytu X dnů před 
nástupem 

0% 30 a více dnů 

30% 29 až 18 dnů 

60% 17 až 10 dnů 

80% 9 až 5 dnů 

100% 4 dny a méně 

 
Zrušení pobytu se provádí písemnou formou s platností ke dni doručení zprávy (případně ode dne 
telefonického upozornění o této skutečnosti – i v tomto případě je třeba zaslat oznámení o zrušení pobytu 
písemně)  
Objednaný termín nástupu je nutné dodržet. Za nevybrané balíčky služeb se poplatky nevrací. 
Stornovací poplatky se neuplatní, přihlásíte-li za sebe náhradníka.  
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• na závažné důvody jako je náhlé onemocnění apod. se tyto podmínky nevztahují, ale prosíme, abyste takovou 
změnu oznámili středisku neprodleně 

• nezapomeňte, že není možné z hygienických důvodů brát s sebou žádná živá zvířata (psy, ptáky, kočky apod.) 

• Přihlášky budeme vyřizovat průběžně, tak jak budou docházet.  
 
Poplatky: Věkovou hranici dětí jsme zachovali na 12. letech. Dále kuratorium, po 
zkušenostech z minulých let, potvrdilo rozhodnutí, že pro všechny děti ve věku od 1 do 3 let 
se bude vydávat strava. 

 

Ceník 

 

Balíček 
služeb „A“ 
Pobyt: 6 a 
více dní 

Balíček 
služeb 
„A1“ 

Pobyt: 3 až 
5 dní 

Balíček 
služeb 
„A2“ 

Pobyt: 1 až 
2 dny 

Dospělí 
nad 12 let 

390,- Kč 410,- Kč 430,- Kč 

Děti 3 – 12 
let 

210,- Kč 220,- Kč 230,- Kč 

Děti 1 – 3 
roky  

180,- Kč 190,- Kč 200,- Kč 

 
Poznámka: Každý balíček služeb obsahuje ubytování, poplatek za lůžkoviny a stravování a vztahuje se na jeden 
den. Dále je zahrnuta platná sazba DPH. 
 
Rozhodující pro zařazení dítěte do věkové kategorie je celé datum narození. 
Písemné přihlášky zasílejte na adresu: Ing. Petr Černý, Jateční 712, 280 02 Kolín IV 
(neposílejte doporučeně!!!)  
Přihlášky přes Internet na stránce  http://es-chotebor.evangnet.cz v sekci on-line   (platí 
pro zájemce, kteří byli v posledních dvou letech ve středisku na rekreaci). 
 
Případné dotazy můžete zaslat na e-mail:  es-chotebor@evangnet.cz nebo 
  chotebor@e-cirkev.cz 
 

Upozornění: Ve středisku je k dispozici WiFi připojení na Internet ve velmi omezené 
kvalit ě z důvodu značné vzdálenosti střediska od ústředny Cetin. Pokud se potřebujete 
pravidelně připojovat (např. z pracovních důvodů), zajistěte si vlastní připojení přes 
mobilní sítě.  
 
S bratrským pozdravem     

 
 

Kuratorium Evangelického střediska Chotěboř 
                    Ing. Petr Černý 

      předseda   
 
Příloha:Formulář přihlášky         
 


