
 
Informace o ubytování pro soutěžící 

 
Účastníkům soutěže nabízíme možnost ubytování v ubytovacím centru JAMU Astorka 
(koleje), Novobranská 3 za zvýhodněnou cenu, která platí po zaplacení nevratné kauce, a to 
nejpozději 14 dní před konáním akce. Po tomto termínu bude rezervace ubytování možná 
dle ceníku níže („bez zaplacené kauce“). 
 
Ceník ubytování: 

 Uvedené ceny jsou včetně DPH v zákonné výši (bez poplatku MMB z pobytu). 
 

 Cena je vždy uvedena za osobu a noc dle počtu ubytovaných v jednom pokoji (tzv. 
buňka je obvykle tvořena dvěma pokoji se společným sociálním zařízením /oddělené WC 
a koupelna/ – viz obrázek níže). 

 
 Poplatek z pobytu účtovaný na základě vyhlášky města, není součástí ceny za ubytování. 

Platí pro osoby od 18 let (vyjma studentů) a pro pobyty do 60 dní. Poplatek se platí na místě. 
Výše poplatku z pobytu k 1. lednu 2022 je 21,- Kč (osoba/noc). 

 
 Soutěžící se prokazuje platnou kartičkou, kterou obdrží při registraci. 

 
 Jednolůžkové pokoje budou poskytnuty pouze v případě volné kapacity (rezervace musí 

být domluvena předem a vždy musí být potvrzena ze strany Astorky). 
 

 Check-in od 14:00 hod., po domluvě možno i dříve. Check-out do 10:00 hod. 
 
*  se zaplacenou kaucí => částka platí po vyplnění závazné přihlášky k ubytování přes 

elektronický systém a po úhradě nevratné kauce (v případě, kdy host rezervaci zruší či na akci 
nedorazí, se zaplacená částka nevrací!) ve výši 500,- Kč/osobu, a to vždy nejpozději 14 dní 
před začátkem konání akce pořádané JAMU. 

** bez zaplacené kauce => platí, pokud částka není uhrazena do stanoveného termínu. 
 

Kauci uhraďte online přes Obchodní centrum JAMU (nejpozději do 27. 8. 2022): 
https://is.jamu.cz/obchod/baleni/7521 
 

 Zbývající částku za ubytování zaplatíte hotově (pouze v českých korunách) nebo kartou na 
recepci Astorky po příjezdu.  

 
Pozn.: Hudební fakulta JAMU organizačně zajišťuje ubytování na kolejích Astorka (IVU 
centrum Astorka, Novobranská 3, 602 00 Brno). Účastníci v 1. kole si hradí ubytování sami. 
Postupujícím soutěžícím od 2. kola hradí ubytování pořadatel (pouze na kolejích Astorka). 
Pokud si kandidáti zvolí jiné ubytovací zařízení, bude to na jejich vlastní náklady. 

 
se zaplacenou kaucí * bez zaplacené kauce ** 

soutěžící doprovod soutěžící doprovod 

1 osoba 480,- Kč 675,- Kč 600,- Kč 750,- Kč 

2 osoby 400,- Kč 540,- Kč 480,- Kč 600,- Kč 

3 osoby 320,- Kč 450,- Kč 400,- Kč 500,- Kč 



 
Information about accommodation for competitors 

 
Competitors can be accommodated in the JAMU-hall of residence “Astorka” (dormitory), 
Novobranská 3 for a discounted price that is available after paying a non refundable booking 
fee (payable 14 days prior the event at the latest). After the due date the booking is possible 
for prices stated below (“without a non refundable booking fee”). 
 
Prize of the accommodation: 

 Listed prices are inclusive of VAT (the City Council stay fee is not included). 
 

 Listed prices are per person per night, a discounted price is dependent on the amount 
of people staying in the room (A Unit represents a compartment with two separate rooms 
that share social amenities /toilet and bathroom/ – see a picture below). 

 
 City Council stay fee is payable separately from the accommodation price. This must be paid 

by every person from the age of 18 for a stay under 60 days. The only exception is for 
students (a valid student ID will be required). The fee is payable upon arrival and is 21,- CZK 
per person/per night.  

 
 Every competitor will obtain a personal ID card at the registration which is a pass to the 

premises of the dormitory.   
 

 A single bedroom accommodation will be given based on capacity (the reservation must be 
agreed and confirmed by Astorka centre in advanced). 
 

 Check-in from 2:00 p.m., by appointment, even earlier. Check-out till 10:00 a.m. 
 

*  Discounted price with a non refundable booking fee => the discounted price is available 
to those who book their stay online via mandatory form and pay the non refundable fee latest 
14 days prior commencement of the JAMU project. Should the guest cancel their stay later or 
not arrive – Astorka keeps the full amount of the non refundable fee which is 500,- CZK/per 
person/per stay. 

**    Price without a non refundable booking fee => if the booking fee is not paid by the due 
date. 

 
For online payment of the booking fee use JAMU Shopping centre (no later than 
27/08/2022): https://is.jamu.cz/obchod/baleni/7521 
 

 Remaining amount for the accommodation will be paid for in cash (only in Czech crowns) or 
by credit card at the reception desk after the arrival. 

 

Price with a non refundable 
booking fee* 

Price without a non 
refundable booking fee**  

Competitor 
Person 

accompanying the 
competitor 

Competitor 
Person 

accompanying the 
competitor 

1 person 480,- CZK 675,- CZK 600,- CZK 750,- CZK 

2 people 400,- CZK 540,- CZK 480,- CZK 600,- CZK 

3 people 320,- CZK 450,- CZK 400,- CZK 500,- CZK 



 
Note: The Faculty of Music organizes accommodation in the dormitory Astorka (IVU centrum 
Astorka, Novobranská 3, 602 00 Brno). The participants of the first round have to pay 
themselves the accommodation. From the second round the accommodation for the 
advancing competitors is paid by the organizer (only in the dormitory Astorka). If the 
candidates choose different accommodation facilities, it will be at their own expenses.  


