Provozní náklady České arktické výzkumné infrastruktury Stanice Josefa Svobody na Svalbardu
na 1 den
350 NOK/osoba
100 NOK/osoba
220 NOK/osoba

poznámky

cena zahrnuje využití auta včetně vozíku a 1 skútru nebo 1 člunu, bez obsluhy a
bezpečnostního vybavení

710 NOK

další skútr nebo každý další člun
710 NOK/den

půjčení bezpečnostního suchého obleku pro plavbu na člunu (dry suit)
asistence 1 osoby (kvalifikované pro vedení daných dopravních prostředků)
včetně bezpečnostního vybavení

210 NOK/osoba
1500 NOK/jednoho
průvodce=obsluhu

Payerův dům v Longyearbyen
Logistická podpora pro výzkum v rámci
Payerova domu

přespání, využití prádelny, kuchyně (bez jídla)
poplatek za zajištění jídla (plná penze, příprava formou služeb)
využití laboratoří, lednice (+ 4°C)/ mrazáku (- 20 °C) ke krátkodobému
uskladnění vzorků, dílny

Logistická podpora pro terénní práci

při vícedenní terénní práci z bezpečnostních
důvodů minimálně dva skútry nebo dva čluny

Nostoc - terénní stanice v Petuniabukta přespání ve stanici ve vlastním spacím pytli, využití laboratoře a kuchyňky
s max. kapacitou 14 osob, případně
(včetně jídla)
kontejnery v Pyramiden

500 NOK/osoba

minimální počáteční poplatek 2800 NOK při
exkluzivním využití (zprovoznění prázdné
stanice) a 2000 NOK/den při naplnění kapacity
méně než 4 osoby; neplatí se při využití volné
kapacity stanice při běžném provozu

Plavby na Clione - 15m loď typu
motorsailer s možností plavby v okolí
celého souostroví Svalbard

870 NOK/osoba

při nenaplnění kapacity minimální počáteční
poplatek 4000 NOK na každý započatý den

jednodenní plavby bez přespání pro max. 10 osob, maximální celkový náklad
2,75 tuny včetně osob (cena je včetně nafty, poplatků za kotvení, jídla)
vícedenní plavby s možností spaní na lodi nebo zakládání terénních kempů,
max. 5 osob, maximální celkový náklad včetně osob 2 tuny (cena je včetně
nafty, poplatků za kotvení, jídla)
přeprava nákladu do max. celkové hmotnosti 2.75 t

1,5 NOK/1 kg cargo

Využití infrastruktury je možné pouze pro studijní a výzkumné účely a je podmíněno uzavřením "Dohody o úhradě nákladů spojených s provozem výzkumné infrastruktury v rámci výzkumné
spolupráce" mezi uživatelskou institucí a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.
Povinností uživatelské instituce je zajistit si veškerá nezbytná povolení a zaregistrovat projekt v databázi RIS, na vyžádání tyto doklady předložit.
V případě, že se uživatel účastní plavby na motorsaileru Clione, je odpovědnou osobou za průběh plavby skipper vlastníka.
Uživatelé infrastruktury se podílejí na úklidu a přípravě jídla (pokud ho mají zaplacené) formou služeb organizovaných managerem stanice.
Uvedené náklady jsou orientační, detailní návrh "dohody" bude vypracován na základě konkrétní poptávky na využití infrastruktury, kterou prosím směřujte na email: CzechArctic@gmail.com
nebo telefon: +420 730 161 429

