
Informace o platbách 
 

Závaznou přihlášku zašlete nebo předejte kontaktnímu zástupci 
KYKLOP o.p.s. do: 20. 12. 2018 

 
Adresa:  KYKLOP o.p.s., Tylova 1136/6, Olomouc, 779 00 
Kontaktní zástupci KYKLOP o.p.s.: Goric Radim, Hrdý Aleš, Sobota Daniel, Illeková Monika, 
nebo pracovníci na provozovně v Dolanech č. p. 131 
 
PLATBY: 

- zálohu 500 Kč zaplaťte do: 20. 12. 2018.  Následně Vám bude poštou nebo emailem 
(dle výběru komunikace, viz. „Závazná přihláška“) doručena faktura s celkovou 
částkou pobytu. Doplatek prosím uhraďte do: 20. 1. 2019 (celková částka mínus 
záloha 500 Kč) 

 
UPOZORNĚNÍ: 
Pokud nebudou dodrženy termíny či podmínky plateb, nemůže být přihláška účastníka 
akceptována! 
 
MOŽNOSTI PLATBY: 

a) převodem nebo vkladem na konto KYKLOP o.p.s.  
- č. účtu: 192375674/0300 
b) poštovní poukázkou (složenka typu A) 
c) předáním kontaktnímu zástupci KYKLOP o.p.s.  
-takto může být do 20.12. 2018 uhrazena i plná částka za pobyt (bez platby zálohy) 
- tento způsob platby, prosím, využijte ale jen v nutných případech. Preferujte 

možnosti a, b. 
 
UPOZORNĚNÍ: 

- při platbě variantami a, b do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka, 
za kterého byla platba provedena. 

- doklad o zaplacení si uchovejte do začátku akce a na požádání ho při odjezdu 
předložte. Pokud budete platit převodem, o přijetí platby budete informováni SMS 
zprávou na tel. číslo uvedené v přihlášce, a to nejpozději den po uzavření záloh 
i doplatků. Tato SMS bude také fungovat jako doklad o zaplacení. 

 
V CENĚ POBYTU PRO DĚTI JE ZAHRNUTO: 
doprava z místa určení tam i zpět (plně hradí KYKLOP o.p.s.), ubytování, strava 3x denně, 
pitný režim, poplatek za lyžařský vlek ve Ski areálu Annaberg, služby zdravotníka a veškerého 
personálu pobytu. 
 
V CENĚ POBYTU NENÍ ZAHRNUTO: 
lyžování v jiných lyžařských areálech (cena dle aktuální nabídky); poplatek za případný 
zájem o využití sauny nebo vířivé vany; večerní lyžování. 
Předpokládaná cena těchto aktivit: 400 Kč (není zahrnuto lyžování v jiných Ski areálech) 



V případě zájmu o tyto aktivity můžete tuto částku dát při odjezdu organizačnímu vedoucímu 
Radimu Goricovi nebo jeho zástupci, který dětem tuto aktivitu zaplatí, o všem si povede 
záznam, vše vyúčtuje a případný zůstatek po příjezdu vrátí zpět. 
 
Další pokyny a informace o pobytu obdržíte po zaplacení zálohy (nejpozději do 14. 1. 2019) 
na poštovní nebo emailovou adresu uvedenou na závazné přihlášce, ve výběru komunikace. 
V případě, že by další informace nebyly doručeny, popř. s dalšími dotazy se obraťte na 
organizačního vedoucího p. Radima Gorice (tel. 776 191 906).  


