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Informace o ubytování v průběhu  akce XXI. Mistrovství české republiky v plavání 
tělesně postižených 

 
Účastníci akce XXI. MČR si mohou vybrat ze dvou ubytovacích zařízení: Orea hotel Voroněž II Brno a 
Ubytovna SŠI a spojů.  
Kluby a si objednávají ubytování samostatně s kontaktní osobou pro jednotlivá zařízení uvedenou níže. Při 
objednávání uvedou domluvené heslo „Mistrovství ČR 2016“ pro získání zvýhodn ěných podmínek 
domluvených organizátorem akce . 
 
Orea Hotel Voroněž II *** 
Adresa hotelu: Křížkovského 49, 603 73 Brno.  
Webová prezentace hotelu: http://www.hotelvoronez2.cz/cz/. 
Cena ubytování: 500 K č/osoba/noc.  Cena zahrnuje ubytování v 2lůžkových pokojích s vlastním sociálním 
zařízením, včetně snídaně, městských poplatků a příslušné sazby DPH. Parkování u hotelu zdarma. 
Počet ubytovaných je nutné do hotelu nahlásit nejpozd ěji do 6. 1. 2016, zm ěny v nahlášeném po čtu 
jsou bez storno poplatku možné do 12. 1. 2016. Do 8 . 1. 2016 musí být uhrazena záloha ve výši 80 % 
předběžné celkové ceny. 
Faktura na celkovou konečnou cenu za všechny služby klientovi poskytnuté bude vyúčtována klientovi na 
konci akce v Hotelu. Všechny zálohy budou z této celkové konečné ceny odečteny a klientovi bude 
fakturován zůstatek. Faktura na celkovou konečnou cenu je splatná do 14 dnů od jejího vystavení. Jakékoliv 
nesrovnalosti musí být reklamovány taktéž do 14 dnů. V případě prodlení si sjednávají obě strany smluvní 
úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 
Kontaktní osoba hotelu: Hana Krch ňáková, front Office Manager. Tel.:+420 543 142 030,  
Email: hkrchnakova@voronez.cz 
Při komunikaci s hotelem je nutné uvést heslo „Mistrovství ČR 2016“. 
 
Ubytovna SŠI a spojů 
Adresa ubytovny: Čichnova 982/23, 624 00 Brno. 
Webová prezentace ubytovny: http://www.cichnovabrno.cz/komercni-nabidky-ubytovani. 
Cena: 350 Kč/osoba/noc.  Cena zahrnuje ubytování ve studiích s 2lůžkovým a 3lůžkovým pokojem a 
společným sociálním zařízením, včetně městských poplatků a DPH. K ubytování je možno objednat 
snídan ě v cen ě 60 Kč/osoba/snídan ě. Parkování u ubytovny zdarma. 
Počet ubytovaných je nutné do hotelu nahlásit nejpozd ěji do 6. 1. 2016, zm ěny v nahlášeném po čtu 
jsou bez storno poplatku možné do 12. 1. 2016.  
Kontaktní osoba ubytovny: Elena Kneslová. Tel.: 541  123 364, e-mail: 
elena.kneslova@cichnovabrno.cz . 
Při komunikaci s ubytovnou je nutné uvést heslo „Mistrovství ČR 2016“. 
 


