Přihláška Škoda Tour 2019 – 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 4 členy, 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 2019. 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 22.6. do 29.6.2019:
•
•
•

Za dítě do 5 let je považováno dítě narozené 23.6.2013 a později.
Za dítě do 10 let je považováno dítě narozené 23.6.2008 a později.
Za dítě do 14 let je považováno dítě narozené 23.6.2004 a později.

Ubytování bude přidělováno dle data doručených přihlášek. Pokud nebude již k dispozici volné místo vybraného
typu, nabídneme vám 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 5 let poplatek neplatí. Účastníci z České republiky mají na
účastnický poplatek slevu – dospělí 700Kč, děti z ČR do 14 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
Darovanský dvůr http://www.darovanskydvur.cz. Ubytování je rozděleno do několika kategorií, pokoje v kategorii
„Standard (***)“se nacházejí v historických budovách, které nejsou přímo propojeny s restaurací a hlavní budovou.
Všechny pokoje mají vlastní koupelnu a WC.
Cena je uvedena za pokoj se snídaní za celý týdenní pobyt a zahrnuje místní poplatky. Dále cena zahrnuje
používání bazénu. V pokojích a v celém hotelu je k dispozici zdarma internet. Snídaně i večeře jsou formou
bufetu. Hotel je výhradně nekuřácký včetně restaurace.
Děti do 5 let bez nároku na vlastní lůžko a stravu mají pobyt zdarma.

Ubytování před nebo po akci

Ubytování před anebo po setkání je možné a budeme jej řešit individuálně. Pokud máte takové přání uveďte jej do
oddílu E. Zvláštní přání – Jiný požadavek.
Sleva na dětskou snídani

Cena pokoje je kalkulována se snídaní pro dospělou osobu. Děti do 10 let mají nárok na slevu ve výši 350 Kč za
celý pobyt. Uveďte počet dětí ve Vašem pokoji.
Pes, jiný mazlíček

Zvířata jsou povolena za příplatek. Prosíme majitele, aby své miláčky pečlivě hlídali a uklízeli po nich. Psům
(zvířatům) není povolen vstup do restaurace (zde budou probíhat také večerní společná posezení).
➢

Vlastní karavan –ubytování, stravování
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 5 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 za příplatek. Prosíme majitele, aby své miláčky pečlivě hlídali a uklízeli po nich. Psům (zvířatům)
není povolen vstup do restaurace (zde budou probíhat také večerní společná posezení).

Výlety, doprava historickými autobusy - ŠKODA-BUS KLUB - http://skodabusklub.cz/vozidla
100 – Plzeň – Škoda a dopravní podnik

Celodenní výlet. Doprava historickým autobusem do Plzně, kde je pro účastníky připravena prohlídka montážních
linek výroby trolejbusů a tramvají ve firmách Škoda Transportation a Škoda Electric a prohlídka zázemí a depa
Plzeňských městských dopravních podniků pro autobusy, trolejbusy a tramvaje. Bude možno shlédnout aktuální
vozový park i historické vozy http://www.pmdp.cz/o-nas/vozovy-park/ .
Mezi exkurzemi bude v době oběda ponechán čas na samostatnou prohlídku historického centra Plzně, případně
na samostatně zvolený oběd. Společný oběd není zajišťován.
Odjezd z hotelu v 9:30 návrat v 16:30.
200 – Pivovar Plzeňský Prazdroj a pivovarské muzeum

Odpolední výlet se společnou večeří. Doprava historickým autobusem do Plzně. Návštěva pivovarského muzea http://www.prazdrojvisit.cz/prohlidky/prohlidka-pivovarskeho-muzea/,
pivovaru
Prazdroj
http://www.prazdrojvisit.cz/prohlidky/prohlidka-pivovaru-plzensky-prazdroj-pilsner-urquell/ a společná večeře
v největší středoevropské restauraci „Na Spilce“ - http://www.naspilce.com/cz/. Večeře nahrazuje v plné hodnotě
večeři objednanou v hotelu a není v ceně výletu kalkulována.
Odjezd od hotelu v 13:00 Návrat po 22:00.
300 – Plasy – klášter a muzeum stavitelství

Celodenní výlet. Doprava historickým autobusem.
Návštěva rozsáhlého areálu konventu postaveném v mokřadu na dubových pilotách. Prohlídka klášterahttps://www.klaster-plasy.eu/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy/2005-konvent,
společný
oběd
v budově Knížecího pivovaru - http://www.pivovarplasy.cz/galerie.html a následně prohlídka Národního
technického muzea – Centra stavitelského dědictví - http://muzeum-plasy.cz/expozice-vystavy.
Odjezd z hotelu v 9:00, návrat 18:00.
400 – Zámek Kozel, Bohemia Sekt

Celodenní výlet. Doprava historickým autobusem.
Návštěva klasicistního loveckého zámečku Kozel s interiéry vytvářejícími představu o zařízení podobných staveb
na přelomu 18. a 19. století s rozsáhlým parkem - https://www.zamek-kozel.cz/cs. Společný oběd je připraven
v rodinném minipivovaru Purkmistr - http://www.purkmistr.cz/restaurace/fotogalerie/.
Po obědě se uskuteční prohlídka závodu na výrobu známé značky šumivých vím Bohemia Sekt s následnou
degustací - https://www.bohemiasekt.cz/cs/.
Odjezd z hotelu v 9:00, návrat 17:00.

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 2019, který si myslíte, že můžeme splnit, napište nám ho
prosím do této kolonky.
Zde také uveďte případný zájem o ubytování před anebo po setkání.

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 na náměstí v Plzni.
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 Škoda Tour http://www.skodatour.eu/.
Uzávěrka přihlášek je 3. března 2019. Pokud bude volná kapacita ubytování, bude Vaše přihláška
bezprostředně potvrzena. Vyúčtování a podrobnosti o platbě obdržíte do 31. března 2019. Platbu je třeba
provést nejpozději do 21. dubna 2019.
Před setkáním nebo po setkání Škoda Tour lze využít Autokemp Automotoklubu Škoda v Kosmonosech.
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 cestovní pojištění.
Své dotazy můžete zaslat na e-mailovou adresu martina@skodatour.eu nebo se s námi spojit telefonicky
+420 606 615 370.

