Přihláška na Škoda Tour 2018

Číslo posádky

ČÁST 1

07.07. - 14.07.2018 Rakousko

Vysvětlivky pro vyplnění naleznete na straně 4

A. Kontaktní osoba
Příjmení

Telefon

Jméno
Ulice

Mobil

PSČ, měst

e-mail

Stát

Škoda-Klub

Upřednostňuji kontakt

e-mailem

Hovořím těmito jazyky

německy

klasickou poštou
dánsky

anglicky

česky

B. Účastníci
č.

Příjmení

♂♀

Jméno

datum
narození

Velikost
dětského trička
zadejte velikost

Velikost trička pro
dospělého
S

M

L

XL

XXL

3XL

1
2
3
4
C. Vůz Škoda, kterým přijedu na Škoda Tour:
Model Škoda

Registrační značka

Rok výroby

Po vlastní ose

na přívěsu

D. Účastnický poplatek
Děti 0-5
Účastnický poplatek

Počet

Cena

Děti 6-14
Počet

0€

Cena

Dospělí
Počet

Součet (EUR)

Cena
-

35,00 €

€

70,00 €

zaškrtněte

zaškrtněte

zaškrtněte

E. Ubytování v hotelu včetně stravy
dvoulůžkový
pokoj

Děti 0-5
v pokoji s rodiči

Počet

Děti 6-13,9
v pokoji s rodiči

Počet
0€

Dospělí
Počet

Součet (EUR)

Cena za osobu za 7 nocí

-

Dospělí

jednolůžkový
pokoj

€

€ 470

245 €

Počet

Součet (EUR)

Cena za osobu za 7 nocí

-

€

€ 490

třílůžkový
pokoj

Děti 0-5
v pokoji s rodiči

Počet

Děti 6-13,9
v pokoji s rodiči

Počet
0€

Dospělí
Počet

Součet (EUR)

Cena za osobu za 7 nocí

245 €

€ 440

Vnitřní bazén, Sauna, Nordic Walking, stolní tenis a Fitness jsou pro ubytované zdarma.
Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchou a vanou, toaletou, satelitní televizí (německé a int. programy)
a telefonem.
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Číslo posádky

F. Strava
Cena snídaně formou bufetu a cena večeře o třech chodech také ve formě bufetu je zahrnuta v ceně ubytování

G. Karavany, stany
V okolí hotelu nejsou k dispozici žádná místa pro karavany a stany.
Cena je platná pro sedmidenní účast(ubytování) = 7 nocí

H. Ostatní

Psi (domácí mazlíčci)
Cena za psa (jiného domácího mazlíčka = 15,00€/noc

Počet

Součet (EUR)

Cena

€0
105,00 €

I. Další přání:
Rádi bychom byli ubytování
v blízkosti našich přátel :
Návrhy, poznámky, připomínky pořadatelům

J. Celková cena
Součet (EUR)
Cena za ubytování, stravu a účastnický poplatek (část 1)

-

€

Cena za výlety (část 2)

-

€

-

Celková cena (body D, E, F, H) (EUR)

v případě odeslání přihlášky prostřednictvím e-mailu se považuje vyplnění
jména a příjmení za právoplatný podpis

Datum

podpis

Uzavírka pro příjem přihlášek: 01.03.2018
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Číslo posádky

ČÁST 2

07.07. - 14.07.2018 Rakousko

Níže jsou uvedeny nabídky na společné výlety a další akce v průběhu Škoda Tour 2018
Pořadatelé si vyhrazují právo zrušit výlet v případě, že
počet zájemců nedosáhne minimálního počtu 50 osob
Objednání výletu přímo na místě je omezené počtem volných míst!!

Počet
osob

Název výletu / akce

Cena za osobu

Součet (EUR)

1.

Rallye Škoda Tour, včetně svačinového balíčku

0

€0

2.

Výlet zubačkovou železnicí na Schneeberg, včetně
svačinového balíčku

€ 55

€0

3.

Muzeum železnice Südbahn a prohlídka trati
(Südbahn je nově rekonstruovaná páteřní železnice z
Vídně do Grazu a směrem do Slovinska)

€ 25

€0

4.

Prohlídka města Graz a zámku Eggenberg

€ 55

€0

Celkovou částku za Část 2 sečtěte a zadejte do konečné tabulky v části 1

€0

půldenní

Další výlety si každý účastník může se svým vozem Škoda naplánovat individuálně podle podkladů,
které obdrží při příjezdu.
Část 2 nám pošlete spolu s částí 1 i v případě, že nemáte zájem o účast v žádném z výletů / akcí

v případě odeslání přihlášky prostřednictvím e-mailu se považuje
vyplnění jména a příjmení za právoplatný podpis

Datum

Podpis
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Číslo posádky

Vysvětlivky k vyplnění formuláře přihlášky
k bodu Číslo posádky
Číslo, které jste obdrželi pro jednodušší identifikaci a komunikaci na předchozích setkáních. Noví účastníci toto pole nevyplní.
k bodu A.: Kontaktní osoba
Prosíme uveďte kontaktní osobu pro případné upřesnění či doplnění údajů.
k bodu B.: Účastníci
Prosíme vyplňte údaje o všech účastnících. V případě většího počtu účastníků než 5, vyplňte údaje na samostatný list.
k bodu C.: Vůz Škoda
Zadejte údaje o voze/vozech se kterým přijedete na setkání. Rádi bychom vás požádali, abyste na Škoda Tour přijeli výhradně s vozy
Škoda !!! Prosíme uveďte, zda přijedete s vozem po vlastní ose nebo vůz přivezete na přívěsu (např. historický model). Tento údaj nám
pomůže při plánování parkovacích míst.
k bodu D.: Účastnický poplatek
Zadejte prosím počet osob a vpravo součet v eurech. Děti do 5ti let mají účast zdarma, děti do 14 let obdrží slevu.
k bodu E.: Ubytování v hotelu
Prosíme zvolte typ pokoje a vlevo zvolenou variantu zaškrtněte
Prosíme zadejte počet ubytovaných osob (dětí a dospělých)
Pokoje budou přidělovány podle pořadí přijatých přihlášek. Pořadatelé si vyhrazují právo na přidělení jednotlivých pokojů. V případě, že
Vámi zvolená kategorie bude již plně obsazena, budeme spolu s Vámi a hotelem řešit přeřazení do jiné kategorie.
Celkový součet zadejte v pravé části formuláře.
k bodu F.: Strava
Cena snídaně formou bohatého bufetu a cena večeře o třech chodech také ve formě bufetu je zahrnuta v ceně ubytování a nelze ji
odebrat.
Cena platí pro osobu a den. Zadejte počet osob (dospělých a dětí) a vpravo součet.
Obědy si mohou účastníci zakoupit individuálně v hotelové restauraci.
k bodu G.: Karavany a stany
V okolí hotelu nejsou k dispozici žádná místa pro karavany a stany.
k bodu H.: Ostatní
Do hotelu je povoleno vzít si psa (domácího mazlíčka) za uvedený poplatek
k bodu I.: Další přání
Prosím napište nám své přátele v jejichž blízkosti byste rádi bydleli. Hotel je přizpůsoben pro tělesně postižené osoby.
Zde můžete napsat také další speciální přání, připomínky a poznámky. Pořadatelé se budou snažit je vyplnit.
k bodu J.: Celkové náklady
Prosíme uveďte dílčí součty z obou částí a celkový součet.
Poznámka:

Prosíme odešlete vyplněnou přihlášku co nejdříve
klasickou
poštou

Angelika Hack

e-mailem

skodatour2018@skoda-oldtimer.at

Rechte Bachgasse 1

3443 Elsbach
Österreich/Rakousko

Uzavírka pro příjem přihlášek: 01.03.2018
Odešleme Vám zpět potvrzení Vaší přihlášky s přesnou částkou faktury včetně platebních informací. Splatnost faktury je do 15.4.2018, bankovní poplatky hradí účastníci/odesílatel
(BEN). Případný rozdíl mezi uhrazenou částkou a fakturou bude vyrovnán při příjezdu (rozhoduje částka připsaná na účet pořadatele).
Účastníci setkání Škoda Tour zbavuje pořadatele jakékoliv odpovědnosti za nehodu, krádež, požár a další nepředvídatelné okolnosti.
Doporučujeme uzavřít odpovídající cestovní pojištění.

Stornování přihlášky
Potvrzením přihlášky ze strany pořadatele vzniká závazná smlouva mezi pořadatelem a účastníkem
V případě stornování přihlášky a vracení peněz bude účtován storno poplatek v následující výši :

do 8 týdnů před začátkem setkání 50%
do 4 týdnů před začátkem setkání 75%
později 90%

Datum

v případě odeslání přihlášky prostřednictvím e-mailu se považuje
vyplnění jména a příjmení za právoplatný podpis

Podpis
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