
Rozjeď zimu na běžkách! Největší seriál v běhu na 
lyžích u nás se již pojedenácté postupně představí  
v Jizerských horách, na Šumavě, v Orlických horách, 
v Beskydech a v Jeseníkách. Tady jsou praktické in-
formace, které se vám na jednotlivých závodech bu-
dou hodit.

uCO BYSTE MĚLI VĚDĚT
O SERIÁLU ČEZ SKITOUR Zahoďte předstartovní nervozitu, kde se 

převlečete a kam si dáte věci. Na všech zá-
vodech seriálu ČEZ SkiTour se o vás skvě-
le postaráme. V zázemí naleznete velkoka-
pacitní vyhřívaný stan, který vám přiveze 
hlavní partner seriálu Volkswagen Užitkové 
vozy. Uvnitř stanu se můžete nejen hezky  
v teple převléci, ale také vám zde uschová-
me vaše věci do pytle. Až se vrátíte z trati, 
převléknete se zase v teple do suchého.

a
VYHŘÍVANÁ PŘEVLÉKACÍ 
ZÓNA A ÚSCHOVNA VĚCÍ 
VOLKSWAGEN CRAFTER

Chystáte se na závody seriálu ČEZ Ski-
Tour? Tak to se kromě skvělých závod-
ních zážitků můžete těšit i na pětihvězdič-
kový servis okolo nich. Chcete se v klidu  
a v teple převléci? Nevěříte si s mazáním 
lyží? Nevíte, jak občerstvovat? Máte po 
závodech hlad? Nemusíte se ničeho bát,  
o vše se postaráme�

K PĚTIHVĚZDIČKOVÝ 
SERVIS NA ZÁVODECH 
SERIÁLU ČEZ SKITOUR



Kolikrát si s tím, jak namazat, lámou hlavu
i ti největší profesionálové. Na závodech 
ČEZ SkiTour ale můžete hodit starosti  
o mázu za hlavu a nechat si lyže připravit 
od odborníků ze Swix. Jejich stánek najde-
te vždy v zázemí závodu. Jen vás prosíme: 
mějte lyže očištěné a připravené a také 
přijďte raději dřív� Mazání si můžete také 
rezervovat online ZDE.

i MAZACÍ SERVIS SWIX

Bojíte se, že by vám na trati mohly dojít síly? 
Postaráme se o vás na občerstvovacích 
stanicích, ale rozhodně se vyplatí důkladná 
příprava. Na stánku odborníků na výživu 
Enervit si můžete zakoupit vše, co se vám 
může na trati hodit navíc a s čím bude váš 
výkon lepší a také příjemnější: energetické 
tyčinky, gely, tablety, k dispozici jsou rovněž 
balíčky šité přímo na míru. A doporučujeme 
myslet i na regeneraci – u Enervitu vám rádi 
poradí, co si dát hned po závodě, ať svaly 
tolik nebolí…

U ENERGIE OD ENERVITU

http://ski-tour.cz/cms.front.page/page/483


Nikdy nevíte, co se může stát, a proto pro ČEZ SkiTour připravil její hlavní partner 
Pojišťovna VZP úrazové pojištění pro všechny závodníky zdarma. Všechny starosti 
tak můžete při nadcházejících závodech hodit za hlavu. Pojištění získávají auto-
maticky všichni účastníci závodů. 

Z ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
OD POJIŠŤOVNY VZP

Limity pojistného plnění 
závody Velké a Malé SkiTour:
•  denní odškodné za dobu nezbytného 

léčení úrazu 500 Kč
•  trvalé následky úrazu (s progresí) 

1 000 000 Kč
• smrt úrazem 1 000 000 Kč

Limity pojistného plnění 
dětské závody:
•  denní odškodné za dobu nezbytného 

léčení úrazu 300 Kč
•  trvalé následky úrazu (s progresí) 

500 000 Kč
• smrt úrazem 30 000 Kč

Úplné pojistné podmínky naleznete ZDE.

V případě, že chcete nahlásit pojistnou událost, můžete tak učinit dle návodu ZDE. 
Při hlášení je nutné uvést, že jde o ČEZ SkiTour, a přiložit lékařskou zprávu.

http://old.jiz50.cz/docs/vzp-pojistne-podminky.pdf
https://www.pvzp.cz/cs/reseni-skod/


Zábavná zóna pro malé lyžaře, ve které si 
vyzkouší jízdu například na sněhových pře-
kážkách. Dopřejte dětem zážitky pod do-
hledem trenéra.

j HERVIS DĚTSKÝ PARK

Čtyřicet nebo padesát kilometrů na běž-
kách, to je pořádná porce i pro ty nejostří-
lenější borce. Vůbec se nedivíme, že vám 
vyhládne, a proto se můžete na každém ze 
závodů ČEZ SkiTour těšit na teplé občerst-
vení v cíli. Proberte svoje víkendové zážitky 
s přáteli�

V OBČERSTVENÍ 
PO ZÁVODĚ


