
TJ Dvůr Králové nad Labem
Lukýš Malý (CZ54L004-2020-1)
K. Světlé,
544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Česká Republika

Kutná Hora, 09.12.2019

Předmět:
Vaše žádost o informace k turnaji Wroclaw Trophy

Vážený pane Malý,

v příloze Vám zasílám podrobné informace o turnaji de Wroclaw Trophy (pdf) ve městě Wroclaw / Breslau.

Naleznete zde informace o turnaji, ubytování, všeobecné informace a přihlašovací formulář. Doufám, že Vám i Vašemu 
týmu tímto způsobem mohu poskytnout podrobný náhled na Vámi vybraný turnaj z naší nabídky.

Obecné informace a naše všeobecné obchodní podmínky naleznete zde (pdf). O Na turnaj se můžete přihlásit 
následovně:
• Klikněte na tento odkaz (link) a proveďte online registraci. Kopie vyplněného registračního formuláře bude 

zaslána na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.
• Vyplňte a vraťte formulář přihlášky přiložený k nabídce.

Abychom se vyvarovali případných nedorozumění, rádi bychom Vás upozornili na to, že nabídka je podmíněna 
dostupností v době objednávky. Telefonicky nebo přes e-mail nás můžete požádat o jednorázovou nezávaznou 
rezervaci po dobu maximálně 14 dnů.

Pokud byste měli jakékoliv otázky, neváhejte mě kontaktovat telefonicky 777 277 368 nebo e-mailem. 

S pozdravem

Štepán Sokač | Euro-Sportring Česká Republika
E-mail: stepan.sokac@euro-sportring.cz
web: www.euro-sportring.cz

https://www.euro-sportring.com/sites/default/files/brochure/wroclaw_trophy_cz.pdf
https://www.euro-sportring.com/sites/default/files/documents/obecne_informace_a_smluvni_podminky_cz.pdf
http://ofb.euro-sportring.com/cz/


Nabídka Wroclaw Trophy

Wroclaw / Breslau
03.07.20 - 05.07.20

Ubytování

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

Popis
Školy se nacházejí veWroclawy a okolí max.. 15 km od místa turnaje
Vzdálenost od Wroclaw Trophy: Max. 15 km. Vzdálenost od Wroclaw Trophy: max. 0 km.

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

Poznámky
- 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

• BASIC Student Homes Wroclaw (ref.nr.: PL51I001)

Popis
Standardně vybavené studentské ubytovny se nacházejí maximálně 4 kilometry od centra Vratislavi. Zastávka městské 
hromadné dopravy je v pěší vzdálenosti. V městě najdete jedno z nejstarších středověkých náměstí v Evropě, proslulý 
vratislavský stadion a vratislavský aquapark, největší vodní park v Polsku. Vzdálenost od Wroclaw Trophy: max. 6 km.

Vybavení
Společenská místnost s TV, kabelový internet zdarma, kuchyňka v každém patře a prodejní automaty na nápoje a 
sladkosti 

Pokoje
Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem, v některých je chladnička. Ve všech pokojích jsou jednolůžkové postele. 
Vždy 2 nebo 4 pokoje sdílejí koupelnu se sprchou a WC.

Poznámky
- Ložní prádlo je zahrnuto v ceně ubytování. 
- Ručníky nejsou zahrnuty v ceně ubytování.
- kauce: € 120 za tým



Doprava

• Vlastní doprava
Postaráte se o vlastní dopravu jak do destinace, tak i v místě turnaje. Více informací naleznete v dokumentu 
„Všeobecné podmínky“. Upozornění: na Vaši žádost Vám rádi zabezpečíme také ubytování a stravování pro Vaše 
řidiče. V tom případě musí být řidiči nahlášeni jako běžní účastníci.

Účastnické poplatky za osobu a pobyt (v CZK)

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

Typ pokoje (Lůžka) Stravování Doba pobytu Počet nocí Cena (bez dopravy)
M HB 02.07.20 - 05.07.20 3 2100
Místnost pro 
doprovod

HB 02.07.20 - 05.07.20 3 2320

• BASIC Student Homes Wroclaw (ref.nr.: PL51I001)

Typ pokoje (Lůžka) Stravování Doba pobytu Počet nocí Cena (bez dopravy)
C HB 02.07.20 - 05.07.20 3 2615
Místnost pro 
doprovod

HB 02.07.20 - 05.07.20 3 2870

Pro ujasnění všeobecných podmínek o ubytování Vás odkazujeme na naše všeobecné informace, které jsou součástí 
přílohy.

Různé

• Registrační poplatek (CZK 3950,00 za tým)

- Warm lunch on Friday, Saturday and Sunday at Sport complex  CZK 360



PŘIHLÁŠKA Zaškrtněte prosím □

Turnaj

Wroclaw Trophy

Místo konání
Wroclaw / Breslau

Datum konání
03.07.20-05.07.20

TJ Dvůr Králové nad Labem
Lukýš Malý

Ref. č.: CZ54L004-2020-1

Věková 
kategorie

Datum naro-
zení dne/po

Počet 
týmů

□ G11/7 01.01.09
□ U08/5 01.01.12
□ U11/7 01.01.09
□ U14 01.01.06
□ U19 01.01.01

Věková 
kategorie

Datum naro-
zení dne/po

Počet 
týmů

□ G13/9 01.01.07
□ U09/7 01.01.11
□ U12/9 01.01.08
□ U15 01.01.05

Věková 
kategorie

Datum naro-
zení dne/po

Počet 
týmů

□ G15 01.01.05
□ U10/7 01.01.10
□ U13/9 01.01.07
□ U17 01.01.03

 ____ x Registrační poplatek (CZK 3950,00 / EUR 150,00 za tým)

Doprava

□ Vlastní doprava □ Os. automobily/minibusy □ Autobus □ Jiná doprava: ...
Předpokládaný čas příjezdu:                 hod.

Ubytování

• PL50B002/Schools & Sporthalls Wroclaw Trophy

Složení skupinyTyp pokoje (Lůžka) Stravování Doba pobytu Počet nocí Počet osob
Muži Ženy Páry

M HB 02.07.20 - 05.07.20 3                                                     
S HB 02.07.20 - 05.07.20 3                                                     

• PL51I001/BASIC Student Homes Wroclaw

Složení skupinyTyp pokoje (Lůžka) Stravování Doba pobytu Počet nocí Počet osob
Muži Ženy Páry

C HB 02.07.20 - 05.07.20 3                                                     
S HB 02.07.20 - 05.07.20 3                                                     



Různé

 ____ x Warm lunch on Friday, Saturday and Sunday at Sport complex CZK 360,00

Poznámky

Zde prosíme uvést případné poznámky a přání:

Potvrzení

Níže podepsaný potvrzuje ve jméně klubu TJ Dvůr Králové nad Labem, že se obeznámil se všeobecnými a obchodními 
podmínkami Euro-Sportringu a akceptuje je. Dále potvrzuje, že na účet Majitel účtu: Stichting Euro-Sportring • Název 
banky: Raiffeisenbank A.S • 5080116734/5500 uhradil zálohu s následujícími údaji: TJ Dvůr Králové nad Labem / 
CZ54L004-2020-1

Detaily bankovního spojení Euro-Sportring:
Majitel účtu: Stichting Euro-Sportring • Název banky: Raiffeisenbank A.S • 5080116734/5500

Jméno:  Podpis:  Místo/Datum: ____

Přihlašovací formulář prosíme zaslat na adresu: Štepán Sokač | Euro-Sportring Česká Republika
Libušina 383/10
284 01 Kutná Hora
Česká Republika 

nebo e-mailem: stepan.sokac@euro-sportring.cz


