
 

 

Škoda tour 2023 
Informace o Škoda Tour: 
 
 

Ubytování 
 
Jednolůžkový pokoj 
Pokoj bez vlastní toalety a sprchy. Sprchy a toalety jsou společné na chodbách. 
Sadu povlečení a ručníků lze za příplatek objednat, anebo je možné si dovézt své vlastní. 
 
Dvoulůžkový pokoj 
Toaleta a sprcha je sdílena vždy dvěma sousedními dvoulůžkovými pokoji. 
Sadu povlečení a ručníků lze za příplatek objednat, anebo je možné si dovézt své vlastní. 
 
Třílůžkový pokoj 
Toaleta a sprcha je sdílena vždy dvěma sousedními třílůžkovými pokoji. 
Sadu povlečení a ručníků lze za příplatek objednat, anebo je možné si dovézt své vlastní. 
 
Karavany 
V areálu bohužel není možné umísťovat karavany. 
 
Psi 
Pobyt psů v areálu bohužel není možný. 
 
 
                                                                           Výlety: 
 
Plavba historickou lodí Svanen (”Labuť”) z Holbro do Mariager a jízda historickým vlakem z Mariager 
do Handest. 
 
 
 
UPOZORNĚNÍ: REZERVACE JSOU PŘIJÍMÁNY S VĚDOMÍM, ŽE UBYTOVATEL 
NEDOKÁŽE GARANTOVAT CENU PRO ROK 2023. Konečná cena bude sdělena při potvrzení 
rezervace, nicméně není předpokládána změna ceny. 
 

   



 

 

 
Pokyny k přihlášce na Škoda Tour 2023. 

 
 

Vyplňujte, prosím, pouze bílá pole. 
Číslo posádky. 
Vaše účastnické číslo z mezinárodního setkání ŠkodaTour. (Bylo-li vám již přiděleno. Pokud ne, 
přidělí jej organizátoři nyní.) Číslo pomáhá zrychlit a zpřesnit proces registrace. 
 
Do závorky uveďte počet Škoda Tour, kterých jste se dosud zúčastnili. Tato informace zjednodušuje 
organizátorům proces registrace. Pokud se účastníte poprvé, budeme věnovat zvláštní péči vašemu 
zorientování se na setkání. Údaj mohou organizátoři využít pro vyhlášení posádky, jež se účastnila 
nejvícekrát. 
 
A. Kontakt: 
Vyplňte, prosím, kontaktní údaje na osobu, která je za vaši posádku zodpovědná za přihlášku a platbu. 
B. Účastníci: 
Vyplňte, prosím, údaje o všech osobách, které se ve vaší posádce zúčastní Škoda Tour. Čítá-li vaše 
posádka více než 5 osob, uveďte všechny osoby na samostatné příloze. 
C. Automobily, kterými se zúčastníte Škoda Tour: 
Vyplňte, prosím, údaje o automobilu nebo automobilech, se kterými se zúčastníte Škoda Tour. 
Přijedete-li či přivezete více než 2 vozy, uveďte údaje o všech z nich na samostatné příloze. 
Upozorňujeme, že zúčastnit se lze pouze s automobily značky Škoda !!! Sdělte nám, prosím, také zda 
přijedete s vozem po vlastní ose, nebo jej dovezete na přívěsu (např. veterány). 
 
Účastnický poplatek.   
Vyplňte, prosím, počet osob a celkový součet. 
Dětem do 6 let se účastnický poplatek neúčtuje. Děti ve věku od 6 do 14 let mají na účastnickém 
poplatku slevu 50%.  
 
D. Ubytování a stravování: 
Vyplňte, prosím, celkový počet osob k jednotlivým kategoriím ubytování a stravování a celkový 
součet. 
Děti do 4 let mají ubytování a stravování zdarma. Dětem ve věku od 4 do 12 let je účtována sleva. Pro 
přiznání slevy je rozhodující datum narození dítěte. 
 
Je možné dovézt si vlastní povlečení, přikrývky, ručníky apod., anebo objednat jejich zajištění 
ubytovatelem. 
 
Je možné zohlednit zvláštní požadavky na stravování (např. vegetariánské, bezlepkové apod.). 
 
E. Servis / opravy: 
Předpokládáme účast techniků ze servisního střediska Škoda Auto, kteří zdarma provedou prohlídku 
vašeho vozu v případě zájmu. 
 
Potřebujete-li provést opravu vašeho vozu, kontaktujte organizátory, kteří vám pomohou nalézt 
nejbližší zastoupení Škoda Auto. 
 
 
 



 

 

 
 

Další informace 
 
 Prosím, zašlete svoji přihlášku tak, aby organizátorům dorazila nejpozději dne 26.02.2023. 
 Adresa pro registraci: Hans Erik Hansen, Aadalen 34, DK-5620 Glamsbjerg, 
 telefonní číslo +45 6154 0757 nebo napište e-mail na: 
 Skodatour2023@gmail.com 
 
 Potvrzení přihlášky a údaje k provedení platby vám budou zaslány počátkem dubna 2023. 
 Veškeré poplatky spojené s převodem hradí účastníci stejně jako v předchozích letech. 
 Každý se akce účastní na vlastní nebezpečí. Organizátoři nenesou žádnou odpovědnost za nehody, 
zranění, požáry ani jiné podobné události. Rodiče zodpovídají za škody, které jejich děti způsobí třetím 
osobám.  
 
Storno podmínky: 
 Potvrzením přihlášky je uzavřena smlouva. V případě zrušení pobytu budou účtovány poplatky 
v této výši: 
 Od 90. do 50. dne před začátkem akce ve výši 30% celkové ceny za pobyt (obdržíte zpět 70% ceny) 
 Od 49. do 11. dne před začátkem akce ve výši 50% celkové ceny za pobyt (obdržíte zpět 50% ceny) 
 Od 10. dne před začátkem akce do jejího začátku ve výši 70% celkové ceny za pobyt (obdržíte zpět 
30% ceny) 
 V případě, že se akce nezúčastníte bez předchozího písemného odhlášení, bude poplatek účtován ve 
výši 100%. 
  
 

Organizátoři Škoda Tour 2023 
Hans Erik a Linda Hansenovi, Ole Andersen, Brian Madsen, Søren Thomsen 

Karen-Marie Stjerne Smidt, Per Søndergård 
 

A mnoho dalších dobrovolných pomocníků ze Škoda Klubu Dánsko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


