Příloha č. 3
Podrobná specifikace předmětu plnění
„Zajištění ubytovacích, stravovacích a konferenčních služeb na letní školy
pro učitele v roce 2021“
Projekt „Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“
registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823
Předmětem zakázky je zajištění ubytovacích, stravovacích a konferenčních služeb pro
účastníky tří letních škol, které jsou realizovány v rámci projektu „Implementace Krajského
akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“. Součástí zakázky je kromě zajištění ubytování a
stravování vždy také pronájem konferenčního sálu včetně flipchartu a přístupu na internet.
Letní školy
1. turnus – letní škola čtenářské gramotnosti
Příjezd:
2. 8. 2021 v ranních / dopoledních hodinách (před obědem)
Odjezd:
6. 8. 2021 v odpoledních hodinách (po obědě)
Celkový počet osob:
17
Ubytování:
4 noci
Pokoje:
v jednom pokoji ubytovat max. 4 osoby
možnost jednolůžkových pokojů
Stravování:
plná penze (v den nástupu oběd a večeře, v den odjezdu snídaně
a oběd) s možností zabalit jídlo s sebou včetně teplých a
studených nealkoholických nápojů
Pronájem konferenčního sálu:
2. 8. až 6. 8.2021
2. turnus – letní škola matematické gramotnosti
Příjezd:
9. 8. 2021 v dopoledních hodinách (před obědem)
Odjezd:
13. 8. 2021 v odpoledních hodinách (po obědě)
Celkový počet osob:
17
Ubytování:
4 noci
Pokoje:
v jednom pokoji ubytovat max. 4 osoby
možnost jednolůžkových pokojů
Stravování.
plná penze (v den nástupu oběd a večeře, v den odjezdu snídaně
a oběd) s možností zabalit jídlo s sebou včetně teplých a
studených nealkoholických nápojů
Pronájem konferenčního sálu:
9. 8. až 13. 8. 2021
3. turnus – letní škola environmentální výchovy
Příjezd:
16. 8. 2021 v dopoledních hodinách (před obědem)
Odjezd:
20. 8. 2021 v odpoledních hodinách (po obědě)
Celkový počet osob:
17
Ubytování:
4 noci

Pokoje:

v jednom pokoji ubytovat max. 4 osoby
možnost jednolůžkových pokojů
Stravování:
plná penze (v den nástupu oběd a večeře, v den odjezdu snídaně
a oběd) s možností zabalit jídlo s sebou včetně teplých a
studených nealkoholických nápojů
Pronájem konferenčního sálu:
16. 8. až 20. 8. 2021
Časový harmonogram stravování:
snídaně

do 10:00

min. pečivo, uzeniny, sýry, cereálie, mléko, jogurt, sladké
pečivo, ovoce, studený /teplý nápoj

oběd

12:00 až 14:00

min. polévka nebo salát, výběr ze dvou hlavních jídel,
nealkoholický nápoj, teplý nápoj

večeře

18:00 až 20:00

min. polévka nebo salát, výběr ze dvou hlavních jídel,
nealkoholický nápoj, teplý nápoj

K obědu i k večeři budou mít účastníci vždy na výběr minimálně ze dvou hlavních jídel.
Stravování bude poskytováno s ohledem na individuální stravovací omezení účastníků letních
škol.
Každý pokoj bude mít vlastní sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana). V ceně ubytování bude
i parkovné.
Maximální stanovená částka za ubytování a stravování – 1 osoba/1 noc nesmí překročit částku
1.200,- Kč.
Maximální stanovená částka pronájem konferenčního sálu včetně služeb – 1 den nesmí
překročit částku 5.000,- Kč.

