Příloha č. 3
Požadované parametry a vybavení
1. Ubytování:
 rozměr pokoje jednolůžkového a dvoulůžkového: minimálně 18 m2 včetně koupelny
 vybavení pokoje: WC, sprcha, TV


připojení k internetu: wifi či jiné připojení



Ubytování pro účastníky dvoudenních seminářů v místech a termínech stanovených zadavatelem
v příloze smlouvy č.1 a to pro vždy pro lektory a organizační pracovníky pouze v jednolůžkových
pokojích a pro účastníků vzdělávání v jedno-dvoulůžkových pokojích dle objednávky



Ubytování bude v den příjezdu možné od 13:00 do 14:00 hodin, nejméně však jeden jednolůžkový
pokoj od 9,00 hodin.



Dostupnost ubytovacího zařízení bude max. 500 m pěší chůze od poslední zastávky hromadné
dopravy, při delší vzdálenosti bude dodavatelem zajištěna doprava všech účastníků či lektorů do
ubytovacího zařízení na vlastní náklady a to do 30 min. od telefonického zavolání. Tuto službu po
příjezdu lze požadovat na telefonním čísle:…………..
V den odjezdu bude vyklizení pokojů do 11 hodin, nejméně však jeden jednolůžkový pokoj do 17:00
hodin.



2. Stravování:
1. Den semináře
Coffee break: 2 dcl kávy na osobu, 3 dcl čaje na osobu, rozlévaná voda 1l na osobu (ve džbánu)
Oběd: polévka – 3 dcl, hlavní jídlo (možnost výběru mezi dvěma jídly – jedno bezmasé) :maso –
minimálně 120g v syrovém stavu, příloha – minimálně 250 g po tepelné úpravě, bezmasé jídlo –
minimálně 350 g, salát – minimálně 100 g, nealkoholický nápoj – minimálně 2,5 dcl
Coffee break: 1ks obložený chlebíček a 1ks koláček na osobu, 2 dcl kávy na osobu, 3 dcl čaje na
osobu, rozlévaná voda 1l na osobu (ve džbánu)
Večeře:
hlavní jídlo (možnost výběru mezi dvěma jídly – jedno bezmasé) :maso – minimálně 120g v syrovém
stavu, příloha – minimálně 250 g po tepelné úpravě, bezmasé jídlo – minimálně 350 g, desert –
minimálně 100 g, nealkoholický nápoj – minimálně 2,5 dcl
2. Den semináře
Snídaně – formou švédských stolů ( minimálně: máslo, tavený a plátkový sýr, salám, šunka, vejce
na tvrdo nebo míchané, marmeláda, jogurt, müsli, 2 druhy zeleniny, 2 druhy ovoce, 2 druhy slaného
pečiva, sladké pečivo, 2 dcl džusu na osobu, 3 dcl čaje na osobu, 2 dcl kávy na osobu
Coffee break: 1ks obložený chlebíček a 1ks koláček na osobu, 2 dcl kávy na osobu, 3 dcl čaje na
osobu, rozlévaná voda 1l na osobu (ve džbánu)
Oběd:
polévka – 3 dcl, hlavní jídlo (možnost výběru mezi dvěma jídly – jedno bezmasé) :maso – minimálně
120g v syrovém stavu, příloha – minimálně 250 g po tepelné úpravě, bezmasé jídlo – minimálně 350
g, salát – minimálně 100 g, nealkoholický nápoj – minimálně 2,5 dcl
Coffee break: 2 dcl kávy na osobu, 3 dcl čaje na osobu, rozlévaná voda 1l na osobu (ve džbánu)
Přesná doba podávání výše uvedených jídel bude stanovena vždy na místě dle domluvy se zaměstnancem
SCHOLA SERVIS, který bude semináři přítomen.

3. Konferenční vybavení:
 Technické vybavení: dataprojektor, plátno, vlastní ozvučení, možnost vlastního zastínění, připojení
wifi
 Doplňkové služby: židle a stoly musí být mobilní
 Konferenční místnost: rozměr minimálně 5 x 6 metrů
 Vzdálenost konferenční místnosti: v areálu ubytovacího zařízení


Konferenční místnost bude k dispozici v uvedených termínech a to takto:
o v pátek
11,00 – 20,00 hod.
o v sobotu a v neděli
8,00 – 17,00 hod.

4. Ostatní:
 Parkování zdarma: dostatečná kapacita parkování v areálu ubytování minimálně 10 míst
 Přístupnost: bezbariérový přístup do všech prostor

