
CenÍK unIteD WOrLD gaMeS 2023

All inclusive stravovací balíček
   • 5 jídel včetně nápoje ve stravovacích      
     prostorech EURO stadionu (3 x oběd, 
     2 x večeře)

Základní balíček dále obsahuje:
  • organizaci akce a turnaje
  • asistenci pořadatelů
  • akreditaci pro divácké prostory
  • vstup do městečka sportovců se zábavním areálem
  • vstup na zahajovací ceremoniál a hráčskou párty
  • slavnostní předávání medailí a trofejí pro tři nejlepší účastníky
  • červený kříž a pohotovostní lékař

DRUHY
UBYTOVÁNÍ
Všechny ceny bez místní daně a jednorázových 
příplatků.

táborový kemp - bez snídaně, možnost 
přikoupit na EURO  stadionu za 7 EUR / osoba / den.
(s sebou vlastní stany, spacáky a další příslušenství)
Hráči  135 eur (cca 3.375 Kč)
Trenéři a fanoušci  115 eur (cca 2.875 Kč)

uWg Camp
(trenéři spí ve stanu dohromady se sportovci)
Hráči  179 eur (cca 4.475 Kč)
Trenéři a fanoušci  159 eur (cca 3.975 Kč)

Hostel pro mládež
(s sebou vlastní ručník)
Hráči  199 eur (cca 4.975 Kč)
Trenéři a fanoušci  179 eur (cca 4.475 Kč)

Bed & Breakfast
Hráči  219 eur (cca 5.475 Kč)
Trenéři a fanoušci  199 eur (cca 4.975 Kč)

Hotel Classic
Hráči  239 eur (cca 5.975 Kč)
Trenéři a fanoušci  219 eur (cca 5.475 Kč)

Hotel Plus
na požádání

DŮLEŽITÉ! Všechny částky budou fakturovány 
v měně Euro. K celkové částce bude připočítáno 
5% za KLIENTSKÝ SERVIS CZ/SK (více informací v sekci 
KANCELÁŘ UWG PRO ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENS-
KO). Bankovní poplatky SHA. Ceny uvedené v Kč 
jsou orientační a přepočítány kurzem 1 EUR = 25 Kč.

DOPROVODNÉ AKCE K ZÁKLADNÍMU BALÍČKU

BASIC lístek  I  14 EUR (cca 350 Kč)/ osoba
UWG Shuttle Bus a autobusy veřejné dopravy Klagenfurtu 
(pátek až neděle) 

UPGRADE lístek  I  17 EUR (cca 425 Kč)/ osoba
BASIC lístek + vstup k jezeru “Strandbad Klagenfurt“ 
(pátek až neděle)

19 EUR (cca 475 Kč)/osoba
• lidové tance a workshop  
   jódlování
• živá hudba
• tradiční rakouská kuchyně

19 EUR (cca 475 Kč)/osoba
• grilování u idylického 
   jezera 
• legrace a zábava
• perfektní zakončení her

OKtOBerfeSt

29 EUR (cca 725 Kč)/osoba
• výhradně pro dospělé
• špičkový italský bufet
• šampaňské na uvítanou
• živá hudba

gaLa večeŘe grILOvÁnÍ na 
rOZLOučenOu

DOPrava

3 noci ve vámi zvoleném ubytování 
  • od čtvrtka do neděle včetně snídaně  
    (vyjma Táborového kempu)

ZÁKLADNÍ BALÍČEK

UNITED
WORLD
GAMES



Po výběru ZÁKLADNÍHO BALÍČKU (povinné) a DOPROVODNÝCH AKCÍ (dobrovolné) můžete ovlivnit výši vašeho REGISTRAČNÍHO POPLATKU na UWG 
následovně:

Datum registrace včetně uhrazení zálohové faktury na 20% z celkové částky:
 
 od 01.10.2022 do 31.01.2023 (bonus za brzkou registraci) : BEZ REGISTRAČNÍHO POPLATKU!

 od 01.02.2023 do 14.03.2023 : registrační poplatek 100 EUR/tým resp. 30 EUR/osoba pro individuální sporty (tenis a golf).

 od 15.03.2023 do 15.04.2023 : registrační poplatek 200 EUR/tým resp. 50 EUR/osoba pro individuální sporty (tenis a golf).

DATUM UZÁVĚRKY VšECH PŘIHLÁšEK: 15. DUBNA 2023
Registrace se považuje za platnou připsáním částky zálohové faktury na účet zhotovitele faktury. Samotná registrace bez zaplacení zálohy 
20% v daných termínech nesplňuje podmínky pro nárok na nulový (resp. 100 EUR/tým, 30 EUR/osoba) registrační poplatek, který bude následně 
doúčtován dle termínu úhrady zálohové faktury. Nedoplatek ve výši 80% z celkové částky musí být připsán na účet zhotovitele faktury nejpozději 

do 30. dubna 2023.

REGISTRAČNÍ POPLATEK A PLATEBNÍ PROCES

STORNO PODMÍNKY
Prosíme, věnujte pozornost pevným termínům v našich STORNO PODMÍNKÁCH :

 do 31.01.2023 : bezplatné zrušení účasti celého týmu resp. jednotlivce 
             pro individuální sporty (tenis a golf)

 od 01.02.2023 do 22.04.2023 : bude účtován storno poplatek za zpracování 100 EUR/tým 
             resp. 30 EUR/osoba pro individuální sporty (tenis a golf) za zrušení účasti celého týmu 
             resp. jednotlivce

 od 23.04.2023 do 15.05.2023 : bude účtován storno poplatek ve výši 20 % 
             z celkové částky za každou odhlášenou osobu z týmu, resp. jednotlivce

 od 16.05.2023 do 31.05.2023 : bude účtován storno poplatek ve výši 50 % 
             z celkové částky za každou odhlášenou osobu z týmu, resp. jednotlivce

 od 01.06.2023 : bude účtován storno poplatek ve výši 100 % z celkové částky 
             za každou odhlášenou osobu z týmu, resp. jednotlivce - to platí i v případě zrušení účasti 
             z důvodu nemoci, zranění atd.!
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Dne 01. 09. 2022 byla v České republice otevřena kancelář UNITED WORLD GAMES. Firma ATT SPORT MARKETING s.r.o. získala výhradní zastoupení 
pro zajištění účasti všech sportovních klubů, týmů i jednotlivců z České republiky a Slovenska na UNITED WORLD GAMES v rakouském Klagenfurtu.

Všem účastníkům UWG z České republiky a Slovenska se dostane následujícího klientského servisu:
• informační kancelář ATT SPORT MARKETING s.r.o., Kamlerova 163/11, 251 01 Říčany u Prahy 
• propagační a informační materiály v českém a slovenském jazyce
• webové stránky v českém jazyce
• zpracování všech přihlášek (registrací) na UWG včetně vytvoření seznamů všech účastníků,   
              soupisek týmů, kategorií ubytování, stravování, doprovodných akcí atd.
• delegát na místě konání UNITED WORLD GAMES
• pomoc při organizaci dopravy a pojištění na UNITED WORLD GAMES
• kompletní informační servis v českém jazyce

Za KLIENTSKÝ SERVIS CZ/SK bude fakturováno 5% z celkové částky za veškeré služby spojené s organizací UNITED WORLD GAMES.

PŘÍKLAD KALKULACE ÚČASTI NA UNITED WORLD GAMES

KANCELÁŘ UWG PRO ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO

DŮLEŽITÉ! Všechny částky budou fakturovány v měně Euro. K celkové částce bude připočítáno 5% za KLIENTSKÝ SERVIS CZ/SK. Bankovní poplatky SHA. 

Tým AAA
10 hráčů + 2 trenéři + 3 fanoušci si vyberou ZÁKLADNÍ BALÍČEK (hráči a trenéři ubytováni v UWG kempu, fanoušci v Bad & Breakfeast) 
bez DOPROVODNÝCH AKCÍ, zálohová faktura na 20% bude uhrazena do 31. 01. 2023 = REGISTRAČNÍ POPLATEK 0 EUR.

10 x 179 EUR + 2 x 159 EUR + 3 x 199 EUR = 1.790 EUR + 318 EUR + 597 EUR = 2.705 EUR + 135,25 EUR (5% klientský servis CZ/SK) = CELKEM 2.840,25 EUR

Závěr pro tým AAA: 
Strava – v ceně mají všichni účastníci snídaně Pá, So, Ne (hráči a trenéři v UWG kempu, fanoušci v B&B), obědy Pá, So, Ne (všichni v UWG 
kempu), večeře Pá, So (všichni v UWG kempu)
uBYtOvÁnÍ – v ceně přenocují hráči a trenéři v UWG kempu Čt-Pá, Pá-So, So-Ne, fanoušci přenocují v Bad & Breakfeast Čt-Pá, Pá-So, So-Ne
aKCe – v ceně vstupy do městečka sportovců se zábavním areálem, na zahajovací ceremoniál, hráčskou párty a slavnostní předávání medailí 
na EURO stadionu 
DOPrava – není v ceně, tým si ji organizuje sám do Klagenfurtu i po Klagenfurtu (k jezerům, na rozhlednu atd.) – po dohodě s UWG CZ/SK 
možná organizace společné dopravy z ČR A SR do Klagenfurtu a zpět
POJIŠtĚnÍ – není v ceně, tým si organizuje sám – po dohodě s UWG CZ/SK možná organizace skupinového pojištění

Změny v organizaci a rozvrhu vyhrazeny. Platí podmínky uvedené na našich webových stránkách.

info@attsportmarketing.cz
www.attsportmarketing.cz

+420 602 626 622
KOntaKtuJte nÁS
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