Svadobné podmienky platné pri usporadúvaní svadieb
v hoteli SLAMENÝ DOM****

Termín konania svadby:
Meno nevesty:
Telefonický kontakt:
Email:

Meno ženícha:
Telefonický kontakt:
Email:

1. Prenájom ART reštaurácie s kapacitou do 110 osôb
Cena prenájmu sály hotela Slamený dom**** do 04:00 hod je 500.- €.
Po 04:00 hod. sa účtuje 100.- € za každú začatú hodinu, najneskôr do 6:00 hodiny.
V cene prenájmu sály je klimatizovaná miestnosť, energie, chladiace priestory slúžiace na uskladnenie alkoholu
a zákuskov.
Čašníci po 22:00 hodine sú účtovaní sumou 7.- € za každú začatú hodinu/1 čašník.
Kuchári po 22:00 hodine sú účtovaní sumou 12.- € za každú začatú hodinu/1 kuchár
Cena prenájmu altánku je 100.- € na 2 hod.
Prenájom závesov 30.- €
Príprava civilného obradu 40.- €
Poplatok za manipuláciu t.j. presun vybavenia interiéru a exteriéru 30.- €

2. Konzumácia
Svadobné menu sa volí z balíčkov „Klasik, Premium a De Luxe“.
Svadobným hosťom je umožnená donáška vlastného alkoholu (okrem piva, vrátane nealkoholického) za
korkovný poplatok. 3.- €/dospelá osoba. Neumožňujeme donášku vlastných nealkoholických nápojov, nakoľko
svadobným hosťom je ponúknutý nealkoholický pult v hodnote 7.- €/osoba.

3. Slávnostná výzdoba
Slávnostné návleky na stoličky sú povinné, aby sa predišlo poškodeniu stoličiek. Servisný poplatok za
slávnostný návlek je 2.- € na osobu.
Za obrusy je servisný poplatok v sume 3.- € ks /stôl
V prípade použitia našich slávnostných textilných príručníkov účtujeme poplatok 1.- €/ks.
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4. Tovar donesený do skladových priestorov hotela
Hostia prinášajú svoj tovar na svadobnú hostinu deň pred svadbou, v čase medzi 15:00 hod a 17:00 hod. Je
potrebné ohlásiť sa na recepcii hotela, oboznámiť recepčnú o dôvode príchodu. Tá následne informuje manažéra,
ktorý zabezpečí prevzatie tovaru. Aranžovanie priestorov je povolené od 10:30 hod.

5. Zasadací poriadok
Pri upresňovaní detailov svadby 1 mesiac pred jej konaním Vás žiadame o dodanie zasadacieho plánu. Finálne
úpravy je možné vykonať po dohode s manažérom najneskôr týždeň pred svadbou.

6. Zmeny počtu osôb
Presný a zároveň konečný počet osôb je potrebné nahlásiť najneskôr 1 týždeň pred svadbou počas pracovných
dní. V prípade znižovania počtu osôb v termíne 7 až 0 dní pred dňom konania svadobnej hostiny účtujeme
storno poplatok vo výške 10.-€ za každú odhlásenú osobu.

7. Platobné podmienky
V prípade záujmu o svadobnú hostinu v hoteli SLAMENÝ DOM**** sa prijme nezáväzná rezervácia, ktorú je
potrebné potvrdiť do 7 dní od jej nahlásenia a to zálohou vo výške 500.- €, ktorá je v prípade zrušenia svadobnej
hostiny nevratná. Konkrétne menu je potrebné dohodnúť najneskôr 1 mesiac pred svadbou s manažérom hotela.
V termíne 2 týždne pred svadbou je potrebné udať presný a zároveň konečný počet osôb a uhradiť zálohu vo
výške 70% kalkulovanej sumy v kalkulačnom liste. Konečná suma - doplatok svadobnej hostiny sa uhrádza do 3
dní od konania svadby. Svadobná hostina sa hradí prevodom na účet, alebo osobne (hotovosť).

8. Po ukončení svadby
Zvyšné koláče, jedlo a alkohol si hostia odnášajú so sebou hneď po ukončení svadby, prípadne na druhý deň
ráno do 11:00 hod.

9. Potvrdenie
Svojim podpisom potvrdzujem, že hore uvedeným bodom 1. až 9. rozumiem, súhlasím s nimi a prijímam ich.
Zmluva sa podpisuje pri záväznej rezervácii úhradou zálohy vo výške 500.-€

10. Poškodenie
V prípade poškodenia a znečistenia hotelového a reštauračného interiéru a exteriéru , ako aj znehodnotenia
majetku hotela, je účtovaná finančná kompenzácia, ktorej výška je daná rozsahom poškodenia či znečistenia
majetku.

V Malej Ide, dňa:
..........................................
Podpis klienta

.............................................
Podpis manažéra hotela

Ubytovanie:
Mladomanželom poskytujeme apartmán v svadobnú noc vrátane raňajok. V prípade, ak si u nás želáte ubytovať
svojich hostí, ponúkame Vám ubytovanie v dvojposteľovej izbe v zľavnenej cene 60.- € bez raňajok. Raňajky sú
v hodnote 8.- €/osoba formou bufetov. Zľava sa vzťahuje len na deň konania svadby. Záväznú rezerváciu
ubytovania je potrebné potvrdiť najneskôr 60 dní pred konaním svadby. V prípade zrušenia rezervácie 30 až 3
dní pred svadbou je účtovaný storno poplatok 50% z ceny za ubytovanie a v prípade zrušenia rezervácie
ubytovania 3 dní pred konaním svadobnej oslavy sa účtuje storno poplatok 100% z ceny ubytovania..
Vyhradzujeme si právo zmeny cien.
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