
 
 
 
 
 
 

  
Pravidla pro poskytování ubytování na ubytovně 

Domu dětí a mládeže Olomouc 
platná od 1.5.2008 

 
Kapacita ubytovny:  29 míst 
K dispozici:  1× dvoulůžkový pokoj 
 1× pětilůžkový pokoj 
 2× jedenáctilůžkový pokoj 
 
Zájemce má možnost volby mezi rezervací samostatných lůžek (mimo 2lůžkového pokoje) 
nebo celého pokoje. Při rezervaci celého pokoje je vyžadována úhrada za celý pokoj v plné 
výši bez ohledu na počet obsazených lůžek. 
 
Rezervace je možná na telefonním čísle 585 223 233 nebo na e-mailové adrese 
hs@ddmolomouc.cz. Přednost mají školská zařízení a dětské kolektivy. 
Při rezervaci samostatných lůžek může být volná kapacita pokoje využita pro další zájemce. 
 
Cena za lůžko/noc: 5lůžkový pokoj: 180 Kč 
 11lůžkový pokoj: 180 Kč 
Cena za pokoj/noc: 2lůžkový pokoj:  400 Kč 
 5lůžkový pokoj: 850 Kč 
 11lůžkový pokoj:  1800 Kč 
 
Cena zahrnuje pronájem i podíl na provozních nákladech a možnost využití kuchyňky 
v prostorách ubytovny. 
 
Při rezervaci nad 5 lůžek či celého pokoje je vyžadována: 

� písemná objednávka (na adresu DDM Olomouc, tř. 17. listopadu 47, 771 74  
Olomouc, nebo mailem na hs@ddmolomouc.cz). Tato objednávka bude v závislosti 
na volnou kapacitu potvrzena a spolu s variabilním symbolem  objednávky a číslem 
účtu zaslána zpět žadateli k její úhradě.  

� platba předem 
Nebude-li objednávka uhrazena do 1 měsíce před nástupem ubytování, může  být 
ubytovací kapacita nabídnuta dalším zájemcům. 
 

Storno poplatky (při zrušení ubytování) 
� více jak měsíc před nástupem ubytování nebudou účtovány 
� 3 týdny před nástupem činí 25 % z ceny ubytování 
� 2 týdny a méně před nástupem činí 50 % z ceny ubytování 

 
Pro školy a školská zařízení při počtu 20 a více ubytovaných platí jednotná cena 150 Kč na 
účastníka (včetně pedagogického dozoru), s nutností úhrady předem v minimální výši 20× 
150 Kč. Případný doplatek bude účastníkem uhrazen při ubytování, dle skutečného počtu 
ubytovaných. 
 
V Olomouci dne: 15. dubna 2008                                                                 
 
Mgr. Jiří Dostál, ředitel DDM Olomouc 


