
Přihláška Škoda Tour 2016 – legenda 

A. Kontaktní osoba 
Uveďte údaje o kontaktní osobě pro Vaši posádku.  

B. Účastníci 
Napište, prosím, příslušné údaje o členech Vaší posádky. Pokud má Vaše posádka více než 5 členů, použijte 
prosím přílohu. Ve sloupci „Jazyky“ zaškrtněte, prosím, jazyk, kterým se příslušný člen posádky dorozumí 
(anglicky, německy, česky). 

C. Vozy 
Uveďte, prosím údaje o vozech Škoda, se kterými přijedete na Škoda Tour 2016. Pokud přijedete více než dvěma 
vozy, použijte prosím přílohu. 
Protože se jedná o setkání příznivců vozů značky Škoda, prosíme všechny účastníky, aby opravdu s vozy Škoda 
přijeli. 
Parkování vozů je zdarma. 

D. Platby – cena je za týdenní setkání od 9.7. do 16.7.2016: 

 Za dítě do 3 let je považováno dítě narozené 10.7.2012 a později. 

 Za dítě do 5ti let je považováno dítě narozené 10.7.2010 a později. 

 Za dítě do 12ti let je považováno dítě narozené 10.7.2003 a později. 

 Za dítě do 14ti let je považováno dítě narozené 10.7.2001 a později. 
 
Ubytování bude přidělováno dle data doručených přihlášek. Pokud nebude již k dispozici volné místo vybraného 
typu, nabídneme jiný typ pokoje. Průběžně budeme aktualizovat obsazenost jednotlivých zařízení na 
internetových stránkách. 
 
Oběd není zajišťován, ale je možné se stravovat individuálně v restauraci hotelu. 
 

 Účastnický poplatek 
Povinný pro všechny účastníky akce. Děti do 5ti let poplatek neplatí. Účastníci z České republiky mají na 
účastnický poplatek slevu – dospělí 700Kč, děti z ČR do 14ti let poplatek neplatí. 

 Hotel – Ubytování vč. snídaně, stravování  
Vyplňte počet pokojů a dále počet osob, které mají zájem o večeři. Účastníci budou ubytování v Hotelu Jezerka 
http://www.jezerka.cz. Ten se skládá z hlavní budovy a z budovy vedlejší Depandance vzdálené přibližně 200 
metrů od budovy hlavní. Budova Depandace nemá výtah. Všechny pokoje mají vlastní koupelnu a WC. 
Cena je uvedena za pokoj se snídaní za celý týdenní pobyt a zahrnuje lázeňské poplatky. Dále cena zahrnuje 
používání vnitřního i venkovního bazénu a 90 minut wellness během pobytu. V pokojích a v celém hotelu je 
zdarma internet resp. wifi. Snídaně i večeře jsou formou bufetu. Hotel je výhradně nekuřácký včetně restaurace. 
Děti do 3 let bez nároku na vlastní lůžko a stravu mají pobyt zdarma.  
 

Jednolůžkový 

sprcha, WC, balkon 
dvoulůžkový standard 

sprcha, WC, oddělené postele, balkon  http://www.jezerka.cz/virtualni-prohlidka/Kongres_hotel_2L/index.html  
dvoulůžkový komfort 

sprcha, WC, oddělené postele lze většinou spojit ve dvoulůžko, balkon 
http://www.jezerka.cz/virtualni-prohlidka/Kongres_hotel_D2/index.html  

dvoulůžkový Depandance – vedlejší budova 

sprcha, WC, oddělené postele lze spojit ve dvoulůžko, internetové připojení, bez výtahu  
třílůžkový standard 

sprcha, WC, oddělené postele lze spojit ve dvoulůžko, balkon 
http://www.jezerka.cz/virtualni-prohlidka/Kongres_hotel_3L/index.html  

čtyřlůžkové apartmá standard 

WC, sprcha, balkon, dvě ložnice, manželské postele, obývací prostor se sedací soupravou s možností rozložení 
pohovky pro přespání 2 dalších osob (za příplatek), 
http://www.jezerka.cz/virtualni-prohlidka/Kongres_hotel_406/index.html  

 
Přistýlka 

Cena za přistýlku na dvou a třílůžkových pokojích včetně snídaně. Přistýlka je vhodná např. pro dítě, pokud je 
pokoj již plně obsazen. 

Sleva na dětskou snídani 

Cena pokoje je kalkulována se snídaní pro dospělou osobu. Děti do 12ti let mají nárok na slevu ve výši 280 Kč za 
celý pobyt. Uveďte počet dětí ve Vašem pokoji. 

Pes, jiný mazlíček 

Zvířata jsou ve všech zařízeních povolena za příplatek. Prosíme majitele, aby své miláčky pečlivě hlídali a 
uklízeli po nich. 
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http://www.jezerka.cz/virtualni-prohlidka/Kongres_hotel_3L/index.html
http://www.jezerka.cz/virtualni-prohlidka/Kongres_hotel_406/index.html


 Vlastní  karavan –ubytování, stravování  
Přibližně 10 stání na asfaltové ploše. K dispozici je sociální zařízení (WC, sprchy) v budově hotelu. V ceně je 
zahrnuta elektrická přípojka a paušální cena za spotřebovanou el.energii. 

 
Vlastní karavan (obytný vůz) + el. přípojka  

Uveďte počet karavanů pro Vaši posádku a počet osob. Děti do 12ti let mají pobyt v karavanu zdarma. 
Snídaně  

Snídaně je formou bufetu v hotelové restauraci. 
Večeře 

Večeře jsou formou bufetu v hotelové restauraci. 
Pes, jiný mazlíček 

Zvířata jsou ve všech zařízeních povolena za příplatek. Prosíme majitele, aby své miláčky pečlivě hlídali a 
uklízeli po nich. 

 

Výlety 
100 – Kutná Hora, Sedlec 

Autobusem do Kutné hory, jejíž městská památková rezervace je zapsaná na seznam UNESCO. Výlet začne 
zhruba 1 km dlouhou procházkou po městské památkové rezervaci s průvodcem. Poté následuje bez průvodce 
prohlídka Chrámu sv. Barbory – gotické katedrály http://www.kutna-hora.net/barbora.php. Po prohlídce Chrámu 
sv. Barbory půjdeme na prohlídku stříbrných dolů spojenou s prohlídkou muzea hornictví http://www.kutna-
hora.net/cesta-stribra.php.  
Vstup do dolů je povolen dětem od 7mi let v doprovodu rodičů. Návštěva dolů trvá zhruba 30 minut a může být 
náročná pro osoby trpící klaustrofobií. Ti mohou počkat a prohlédnout si další část muzea. Poté pro zájemce 
nabízíme oběd v centru Kutné hory. Po obědě si prohlédneme mincovnu Vlašský dvůr s možností vyrazit si vlastní 
minci. Poté odjedeme do 3 km vzdálené obce Sedlec, kde si s průvodcem prohlédneme další významnou 
barokně-gotickou stavbu Chrám nanebevzetí panny Marie http://www.kutna-hora.net/chram-panny-marie.php, 
který je též zapsán na listinu UNESCO. Chrám se nachází v blízkosti kostnice http://www.kutna-
hora.net/kostnice.php. Zájemci si mohou kostnici prohlédnout (vstupné není zahrnuto v ceně výletu). Odjezd 
přibližně v 9 hodin a návrat v 17:30. 
 

200 – Kunětická hora, Slatiňany 

Autobusem na hrad Kunětická hora http://www.hrad-kunetickahora.cz/fotogalerie/ s prohlídkou paláce s věží a 
hradní kaple. Hrad je vzdálený 50 km a nalézá se na kopci, kam je třeba od autobusu cca 700 m dojít (10 minut). 
Prohlídka trvá zhruba 60 minut. Po prohlídce následuje oběd. Po obědě pokračujeme na prohlídku národního 
hřebčína ve Slatiňanech, kde se přes 60 let chová starokladrubský kůň v černé barvě - starokladrubský vraník. 
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Hrebcin-Slatinany.aspx#. Vyjednáváme předváděcí podívanou.  
https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C5%99eb%C4%8D%C3%ADn_Slati%C5%88any  
Odjezd přibližně 9:30 a návrat 17:30. 
 

300 – Iveco, muzeum karosářství, pivovar 

Prohlídka montážní linky autobusů Iveco ve Vysokém Mýtě a Muzea českého karosářství ve Vysokém Mýtě 
http://www.muzeumkarosarstvi.cz/. Poté následuje nepovinný společný oběd. Při zpáteční cestě navštívíme 
palírnu a lokální pivovar Chvalovice http://www.kutilkovapalirna.cz/index.php/produkty včetně degustace produktů. 
Odjezd přibližně v 9:30 a návrat v 17.30. 
Poznámka: Škoda Auto čerpá letos v době konání Škoda Tour celozávodní dovolenou, proto výlet do Mladé 
Boleslavi nepořádáme. 
 

400 – Autodrom Vysoké mýto  

Dopolední program na autodromu Vysoké Mýto. Pro každého asi 30 minut jízdy na autodromu v přítomnosti 
dalších 8 vozidel. V přestávce jízda zručnosti. Doprava vlastními vozy. Vysoké Mýto je vzdáleno 50 km od hotelu 
Jezerka. 
 

500 – Pěší výlet  

za geologickými zajímavostmi Železných hor s Martinou, Karlem a s Matoušem. Napište prosím délku trasy, jakou 
preferujete. 
 

E. Zvláštní přání : 
 Přátelé – společné výlety, ubytování v blízkosti : 

Napište posádku, se kterou chcete jezdit na výlety resp. bydlet poblíž. Pokud to bude v našich silách, rádi Vašim 
požadavkům vyhovíme. 

 Požadavek na stravu : 
Napište prosím, počet osob Vaší posádky, které vyžadují dietní omezení, pokusíme se Vám vyhovět.  

 Jiný požadavek : 
Napište prosím, máte-li požadavek na pokoj pro osoby se sníženou pohyblivostí resp. na pokoj bezbariérový. 
Máte-li nějaký jiný požadavek související se Škoda Tour 2016, který si myslíte, že můžeme splnit, napište nám ho 
prosím do této kolonky.  
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F. Mám zájem o účast (zdarma) : 
Pokud máte zájem zúčastnit se některé z akcí nebo pokud požadujete některou z nabízených služeb, zaškrtněte, 
prosím, příslušné políčko a vyplňte počet vozidel nebo osob. 

Rallye Škoda Tour 

Poznávací turistická soutěž, tak jak ji většinou znáte. Trať povede blízkým okolím. Na trati budou umístěna 
kontrolní stanoviště se soutěžními úkoly pro Vaše pobavení. Hlavním cílem této soutěže bude seznámení 
s nejbližším okolím místa srazu. V žádném případě nejde o závod. Trať bude popsána formou šipkového itineráře. 

Soutěž o nejlépe vyzdobené a ošetřované auto 

Bude hodnocen celkový estetický dojem automobilu propagujícího setkání Škoda Tour a jeho údržba. Automobily, 
přihlášené do soutěže, budou vystaveny a vyhodnoceny v rámci Dne Škoda  

Vlaječka na anténu  

Zaškrtněte, prosím, pokud byste rádi získali trojúhelníkovou vlajku vašeho státu na anténu vozu. 
Technická kontrola – Servisní služby Škoda Auto 

Zaškrtněte, prosím, pokud máte zájem o technickou kontrolu, kterou budou zdarma provádět pracovníci 
Servisních služeb Škoda Auto Kosmonosy. Jedná se o diagnostiku. Případné opravy bude zajišťovat autorizovaný 
servis Škoda za úhradu.  

Fotosoutěž 

Zašlete nám své fotografie na téma „Můj vůz Škoda“ nebo „Škoda Tour“. Tedy cokoli co má spojitost s Vaším 
automobilem Škoda nebo co vyjadřuje Váš vztah ke značce Škoda nebo k setkáním příznivců značky Škoda. 
Požadujeme formát 10x15 cm a větší, maximálně tři fotografie na osobu. Zadní stranu fotografie opatřete prosím 
Vaším jménem, rokem vzniku fotografie a názvem. Můžete samozřejmě připojit popis okolností vzniku. 
Hodnocena bude originálnost námětu, kompozice a technická kvalita snímku. Nejlepší snímky budou po dobu 
Škoda Tour vystaveny. Fotografie se nevracejí.  
Fotografie zašlete nejpozději do 31.5. na adresu: Karel Vlček, Podhradí 30, 294 01 Bakov nad Jizerou. 

Mám zájem hrát za  tým „Škoda Tour“ ve fotbalovém utkání proti místnímu týmu 

Máte-li zájem hrát fotbalový zápas za tým „Škoda Tour“ proti místnímu týmu napište, prosím, počet osob 
Předváděcí jízdy s novými modely Škoda 

Zaškrtněte, prosím, pokud máte zájem si vyzkoušet nové modely Škoda. 

G. Další možnosti – za úhradu (cena a podmínky se budou řešit individuálně) : 
Oprava vozu v autorizovaném servisu, Pneuservis 

Zaškrtněte, prosím, pokud máte zájem o opravu nebo montáž některého dílu/doplňku v autorizovaném servisu 
Škoda. Pokud již předem znáte rozsah oprav resp. úprav, napište prosím Váš požadavek. 
 

Poznámky 

 Vyhrazujeme si právo změnit program, zrušit výlet nebo upravit jeho program.  

 Oficiální informace naleznete na internetových stránkách Skoda Tour http://www.skodatour.eu/. 

 Uzávěrka přihlášek je 14. března 2016. Pokud bude volná kapacita ubytování, bude Vaše přihláška 
bezprostředně potvrzena. Vyúčtování a podrobnosti o platbě obdržíte do 28. března 2016. Platbu je třeba 
provést nejpozději do 18. dubna 2016. 

 Před setkáním nebo po setkání Škoda Tour lze využít Autokemp Automotoklubu Škoda v Kosmonosích. 

 Všichni účastníci se Škoda Tour účastní na vlastní nebezpečí a zavazují se řídit pokyny pořadatelů. 
Automotoklub Škoda nepřebírá odpovědnost za úrazy, škody ani krádeže. Za děti ručí rodiče.  

 Doporučujeme si zajistit odpovídající pojištění. 

 Své dotazy můžete zaslat na e-mailovou adresu martina@skodatour.eu nebo se s námi spojit telefonicky 
+420 606 615 370. 

 

http://www.skodatour.eu/
mailto:martina@skodatour.eu

