
Pokyny k vyplnění tabulky 
PŘI CHYBNÉM VYPLNĚNÍ, PROSÍM, NEODSTRAŇUJTE ŘÁDKY, DEJTE ŠIPKU ZPĚT A NEBO JEN 

VYMAZEJTE. POKUD JSTE JIŽ ŘÁDEK ODSTRANILI, PROSÍM, NEVYPLŇUJTE HO, PIŠTE NA DALŠÍ.  

Doplňte, prosím: 

Do záhlaví doplňte:  

1. Skupinu 

2. Datum od, do 

Prosím, pište datum v anglické formě pomocí lomítek (měsíc, den, např:. 

09/18/2007), zobrazí se v české formě (den, měsíc) 

3. Jídlo - První den a poslední den. 

4. Typ stravy - předvolené možnosti Standart plus, Comfort plus, atd. 

5. Ceník - předvolené možnosti 

6. Sezónní výpočet - zvolte ANO pro sezóní pobyt, NE pro mimosezóní pobyt 

Za sezóní pobyt se považuje pobyt v měsících - červenec a srpen 

7. H2-H3 – Napiště velkými písmeny kód odpovídající stravě první den, např:. OV – když začínáte s 

obědem (nestačí napsat jenom O). To samé platí pro poslední den stravování, např:. SO – když končíte 

s obědem 

Do tabulky doplňte:  

1. Příjmení a jméno (automaticky se překopíruje na ostatní stránky) 

2. Věk (automaticky se překopíruje na ostatní stránky) 

Doplňte i v případě, že neznáte věk - jinak program nespočítá cenu. Údaj je zejména 

důležitý pro spočítání ceny stravy u dětí - cena se liší u dětí. Město: 

3. PSČ 

4. Ulici 

5. Počet nocí  



Vyplňte jen v případě, že host zůstává celý pobyt bez výjimky 

6. Program automaticky vyplní detail v záložce ubytování. 

7. Typ stravy - prosím, použijte zkratky sov-plná penze; sv, so- polopenze; s-snídaně;  o-oběd; v-večeře 

Vyplňte jen v případě, že host se stravuje celý pobyt bez výjimky.  Jinak nevyplňujte 

zde, ale v záložce strava. 

8. Ubytování-popis - vyberte si, prosím, z předvolených možností. 

9. Rodina - vyplňte, prosím, ano pokud hosté uplatňují rodinnou slevu. 

 Záložka: ubytování  

 Zde můžete zkontrolovat detail u každého hosta. 

 Doplňte, prosím, zde do jednotlivých dní, pokud jsou u hosta nějaké vyjímky (zůstává kratší dobu, nebo 

přijíždí později). 

 Záložka: strava 

 Zde můžete zkontrolovat detail u každého hosta. 

 Doplňte, prosím, zde do jednotlivých dní, pokud jsou u hosta nějaké vyjímky (zůstává kratší dobu, nebo 

přijíždí později, nechce všechna jídla atd.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


