KLUB ČESKÝCH TURISTŮ, odbor 1.brněnská
Nabízíme členům KČT ubytování v naší turistické chatě ve Vysokých Tatrách - v obci Mengusovce č. 153
(cca N 49°4.85570´, E 20°8.62273´). Více také na www: okct1b.wz.cz
Pobyt: týdenní nebo čtrnáctidenní (sezóna cca od poloviny června do poloviny záři). Nástup v sobotu od
12:00 hod, ukončení vždy v sobotu do 9:00 hod. Ubytovaní jsou povinni dodržovat provozní řád.
Ubytování: v 1-8 lůžkových pokojích. Děti lze ubytovat po dohodě od 3 let věku (bez vlastního lůžka) za
poplatek 30,-Kč/noc. Od 6 let musí mít samostetné lůžko. Chata není zařízena na pobyt domácích zvířat
s vyjímkou 1-2 hodných psů v turnusu - po dohodě se správcem.
Vybavení: Pokoje: příkrývky, povlečení, topení lokální dřevem nebo el. radiátory
Kuchyňka: zařízená pro ohřívání jednoduchých jídel (mikrovlnka, varné konvice, varná deska, kuchyňský
sporák, nádobí). Za kuchyní je spížka, v kuchyni a na chodbě celkem 3 lednice (1 s mrazákem).
Společenská místnost: slouží i jako jídelna + knihovníčka, mapy okolí, hry, …
Sociální zařízení: teplá a studená voda, umyvadla, sprchy a WC (muži + ženy).
Po ukočení pobytu je nutmo pokoje uklidit (vysát nebo vytřít podlahu, atd.)
Doprava: Vlakem nebo autobusem do Poradu a dále autobusem Poprad- Štrbské pleso.
Zastávka cca 150 m od chaty (Mengusovce Jelšina - na znamení).
Vlasním autem ( i autobusem) s možmostí pakrování v oploceném areálu)
Výhodné spojení do Tater: autobusem na električku do Vyšných Hágů a dále na Štrbské pleso,
Cena pro rok 2022: členství AKTIV:

130,- Kč/os a noc pro členy odboru 1.brněnská
170,- Kč/os a noc pro členy jiných odborů KČT
členství ZÁKLAD: 180,- Kč/os a noc pro členy odboru 1.brněnská
220,- Kč/os a noc pro členy jiných odborů KČT
Částka za ubytování je splatná do 3 týdnů po obdržení ceny za pobyt dle vyplněné přihlášky k pobytu.
Platný členský průkaz je nutno předložit při nástupu k pobytu. Neodpovídají-li údaje v přihlášce, je nutno
doplatit na místě rozdíl v ceně. Upozorňujeme také na placení pobytové taxy 2€/osobu a noc na místě
(poplatek obci a příplatek na teplou vodu a otop). Platí všichni ubytovaní.
Při nástupu bude požadován platný doklad pro cestu do zahraničí, platný doklad dle nařízení vlády SR a ČR
ohledně COVIDU, doklad o zaplacení pobytu. Doporučujeme uzavřít cestovní pojištění (léčebné výlohy).

Přihláška:Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail: kct.mengusovce@seznam.cz ev. na níže uvedenou adresu
odboru. Zpět vám zašleme částku k úhradě. Nejlépe je zaplatit převodem na účet 2801517113/2010.
Storno: Všechny změny je nutno hlásit písemně nebo @.Je rozhodující datum poštovního razítka nebo @.
Do 40 dnů před nástupem bude zaplacená částka vrácena.
Do 20 dnů před nástupem bude zaplacená částka vrácena po odpočtu 20%.
V kratší době - z vážných důvodů (nemoc apod.) - bude částka vrácena na základě rozhodntí výboru
Ve všech případech se z vrácené částky odpočítává manipulační poplatek 50,-Kč (ev. i poštovné)

Klub českých turistů, odbor 1.brněnská, Auerswaldova 3, 614 00 Brno
PSČ:
Adresa objednatele:
Tel.:
E-mail:
Objednávám na vaší turistické chatě v Mengusovcích závazně pobyt na dobu
od-do
pro
osob (lůžka při společném ubytování)
Všichni účastníci jsou uvedeni v příloze této přihlášky na další straně
Beru na vědomí informace, které mi byly sděleny v této přihlášce a se všemi podmínkami souhlasím.
Datum:

Podpis:

typ členství: Z=ZÁKLAD, P=PATRIOT, E=EXKLUZIV
č. členského
úplná adresa vč. PSČ
pozn.
průkazu KČT Z P E
nocí

jméno a příjmení

datum
narození

