
Vážení hosté, upozorňujeme Vás, že v případě nezaplacení ve stanovém termínu bude Váš poukaz bez 

nároku na jiný termín zrušen.  Nástup na pobyt od 15 hod ( v mimosezoně možno i dříve po domluvě) 

– 19 hod. ( po domluvě i později). Ukončení vždy ve stanovený den dle poukazu do 10-té hodiny 

dopolední. Provozovatel má právo, zaměnit číslo objektu ve stejné ubytovací kategorii. 
  

V restauračním provozu střediska lze objednat další stravování dopředu, nebo  při příjezdu, u všech poukazů je 

snídaně podmínkou. 
Pobyt psa  je povolen pouze za podmínek daných provozním řádem střediska. 

Specifikace zařízení: 
- jídelna cca 100 míst, u stolu se samoobslužným restauračním provozem 

- sportovní hala,povrch pro všechny míčové hry včetně tenisu, hlediště cca 200 osob, kompletní zázemí vč. 

ozvučení 

- prodejna základních potravin (v sezoně) 

- tenisové kurty (akrylátový povrch, antuka), kurty na košíkovou, volejbal, stolní tenis v hale i venku, fotbalové 

travnaté hřiště, posilovna fit-centrum, vlastní pláž střediska (písek-tráva), sauna vč. bazénku, odpočívárna, malý 

sál aerobiku, plážový volejbal 2 kurty, loděnice-surf, čluny, kanoe, půjčovna kol různých typů vč. horských, 

dětská sedátka na kola, parkoviště i kryté, stání pro karavany vč. el. přípojek, volné stanování. 

Dětské hřiště vč. zařízení pro děti předškolního věku a ostatní vnější zařízení a pláže jsou všem volně přístupné. 

Za všechny kurty, antuka, plážový volejbal, 4 kurty tenis,nohejbal,volejbal se požaduje úhrada. 

 

V ceně poukazu je zahrnuto: 
- ubytování v příslušné kategorii a objektu 

- stravování – v době sezony i mimosezony jsou nedělitelnou součástí poukazů snídaně. Veškeré stravování lze 

objednat současně s poukazem nebo  zakoupit dle výběru menu, vždy na další den -  výběr ze 2 jídel u obědů a 

večeří ( v hlavní sezoně).  Je možné se stravovat v zařízení bufetu. 

V celém areálu střediska platí 
a) Zákaz parkování mimo vyhrazené prostory.  

b) Zákaz vynášení skla, nádobí, příborů a ostatního zařízení včetně nábytku z objektů  (křesla, stoly, 

stolky, pokrývky atd.) 
c) V areálu je úschovna jízd.kol, jízdní kola nesmí být  umisťována ve vnitřních prostorách 

ubytovacích objektů a ve společných zařízeních  
 

Při nerespektování budeme  postupovat dle platného provozního řádu (možnost okamžitého ukončení 

pobytu) 
V celém areálu (mimo bungalovů) jsou zdroje el.en. (zásuvky) max. 2,5A. Nabíjení mob.tel. na recepci 

(zdarma). Za spotřebiče s otevřeným ohněm (dřevěné uhlí, plynové a jiné spotř.) a za škody těmito zařízeními 

způsobené, nese plnou zodpovědnost klient, na kterého je poukaz vystaven. 

 

Storno – výňatek z provozního řádu 2020 

Zrušení rezervace: 

Objednavatel služeb může ustoupit od smlouvy do 60 dnů před dohodnutým termínem nástupu bez storna, 

zrušení rezervace je nutno vždy provést písemně. Případná finanční záloha bude vrácena do 30 dnů od oznámení 

, v každém případě bude účtován administrativní poplatek 300,- Kč. 

Klient -  29 kalendářních dnů před nástupem 50% 

14 dnů 100% po celou dobu rezervace pokud se nepodaří obsadit 

rezervovaný objekt  

 

Dodavatel může zrušit rezervaci 30 dnů před nástupem pobytu, v tomto případě vrátí stanovenou zálohu ihned 

v plné výši. Veškeré změny nebo doplnění je nutné provést písemně nebo přes e-mail. 

 

Předem vyplněné a podepsané poukazy předejte při příjezdu -  v mimosezoně v kanceláři 

                                                                         -    v sezoně na recepci střediska 
Děkujeme za Váš zájem a přejeme příjemný pobyt. 

  
                SPORTKEMP, VILÉM KLABOCH ml.        

           SPORTCENTRUM ČASPV, DOUBÍ 

  Branná 108 Tel.: 384 721 105

  379 01  Třeboň  

  IČO: 73 55 66 70 Tel.: 607 582 560 

  DIČ: CZ 71 08 10 12 31 Tel:        725 119 330 

   Vilém Klaboch ml.                         e-mail:  doubi@treb.cz  

   www.doubi.treb.cz 
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