
          

Potvrzení Rezervace Wroclaw Trophy (Referenční číslo: CZ54L004-2020-1)

Wroclaw / Breslau
03.07.20 - 05.07.20

Týmy

Věková kategorie Narozeni dne/ a po Počet týmů
U09/7 01.01.11 1

Doprava

Vlastní doprava: 16 osob

Příjezd: 02.07.20
Odjezd: 05.07.20

Plánovaný čas příjezdu: 16:00 hod

Postaráte se o vlastní dopravu jak do destinace, tak i v místě turnaje. 

Účastnické ceny nezahrnují náklady na ubytování a stravování pro řidiče ani jiné dodatečné náklady.
Ubytování a stravování pro řidiče je zahrnuto pouze v případě, že řidiči jsou nahlášeni jako běžní účastníci.

Ubytování

• Schools & Sporthalls Wroclaw Trophy (ref.nr.: PL50B002)

Poloha Školy se nacházejí veWroclawy a okolí max.. 15 km od místa turnaje
Vzdálenost od Wroclaw Trophy: Max. 15 km.

Vybavení Pokoje:
učebny pro 1 družstvo a větší pokoje a tělocvičny po 2-3 týmech

Všeobecné informace - Přinést vlastní spací pytel a airbed
- Z důvodu omezené možnosti a nedostateku soukromí není vhodné pro příznivce, 
fanoušky a rodiny
- Školy uzavřena od 10:00 - 17:00 a po 24:00 hod..
- Přístup k ubytování v 17.00 hod. v den nástupu
- Vzhledem k omezeným sociálním zařízením,doporučujeme se sprchovat ve 
sportovním areálu
- Kluby s více než jedním týmem můžou být také ubytováni v tělocvičně-a sportovních 
hale. V některých případech kluby sdílejí ubytování a zařízení.
- Kauce: € 120 za tým



          

Termín pobytu Typy pokojů Stravování Osob
02.07.20 - 05.07.20 Viz popis Polopenze 16

Stravování v jídelně pro účastníky turnaje. 

Rozpis Plateb (Přehled plateb - verze 0 dd 07.01.20)

Počet osob Cena v CZK Celkem CZK
PL50B002-SCH-M-HB  Škola
02.07.2020 - 05.07.2020, Polopenze
Vlastní doprava

16 2 100,00 33 600,00

Teplý obed v pátek, sobotu a nedeli ve sportovním 
komplexu

0 360,00 0,00

Teamfee 1 3 950,00 3 950,00

Celkem 37 550,00

Rozpis plateb

Datum splatnosti Částka v CZK Zaplacené Částka v CZK
Záloha 07.01.20 3 950,00

1. splátka 28.01.20 8 400,00

2. splátka 24.03.20 8 400,00

Poslední splátka 07.05.20 16 800,00

Celkem 37 550,00 Zaplacené 0,00
K zaplacení 37 550,00

Prosíme zaplatit co nejdříve 0,00

Platební údaje

Platby se provádějí nadaci Euro-Sportring Foundation s uvedením názvu klubu a referenčního čísla do zprávy pro 
příjemce platby: TJ Dvůr Králové nad Labem / CZ54L004-2020-1

Bankovní údaje Euro-Sportring
Majitel účtu: Stichting Euro-Sportring • Název banky: Raiffeisenbank A.S • 5080116734/5500

Výpočet ziskového rozpětí s ohledem na DPH se na tuto fakturu vztahuje podle podmínek cestovní kanceláře.

Tato dohoda podléhá záručnímu režimu SGRZ. Podmínky této záruky naleznete na 
https://www.sgrz.nl/deelnemersinformatie (Guarantee scheme). SGRZ vám na požádání zašle tištěnou kopii 
smluvních podmínek. Záruční list SGRZ najdete zde.

https://www.sgrz.nl/deelnemersinformatie
https://www.euro-sportring.com/sites/default/files/documents/sgrz_nv_garantiecertificaat.pdf

