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38. A világ rendőrségeinek teremfoci tornája
2020 JELENTKEZÉSI ŰRLAP
KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN A TELJES ŰRLAPOT KITÖLTENI

Csapata neve:
Az alábbi bajnokságban vesz részt:
Férfi torna
Női torna

35 év feletti férfiak tornája

45 év feletti férfiak tornája

Szerv / Osztály:
Ország:

Város:

Postai Cím:

Napközben hívható telefonszám:
Fax Szám:
E-mail Cím:
Kapcsolattartó
Neve:
Otthoni címe:

Telefonszám:
Fax szám:
E-mail cím:
Aláírásommal igazolom, hogy megértettem és elfogadom a torna szabályait és feltételeit. Vállalom a
felelősséget az összes torna díj kifizetéséért és értem, hogy a fizetéseket banki átutalással kell
teljesíteni.
Teljes név nyomtatott betűkkel:
Dátum és hely:

Aláírás:

Megjegyzés: az Önök csapatkapitánya vagy felügyelője írja alá ezt a jelentkezést
1/3

THE

WORLD‘S
BIGGEST

38th WORLD

FOOTBALL

peace indoor

TOURNAMENT

GOVERNMENT

FOR

soccer tournament

EMPLOYEES

VENDÉGINFORMÁCIÓ
A vendégek teljes létszáma:

Az indulás napja és időpontja:

Utazási mód (busszal/autóval/repülőgéppel):

Érkezési repülőjárat részletek:

Az érkezés napja és időpontja:

Indulási repülőjárat részletek:

Repülőtéri transzfer: Ingajárati busz
Igényelnek repülőtéri transzfert?

Igen

Nem

A szállítandó utasok száma:

Kérjük, vegyék figyelembe: Csapatának minden repülőjárati részletét közölnie kell, ha
transzfert foglal, vagy különleges támogatást kér.

Elhelyezési igények
1. Marveld/ 27-es típusú alap alu nyaralóház (101,00 EURÓ /fő/4 éjszaka):
(3 és 4 FÉRŐHELYES nyaralóházak BELEÉRTVE A REGGELIT ÉS VACSORÁT)

Igen

Nem

2. Marveld/ 27-es típusú alap alu nyaralóház (110,00 EURÓ /fő/4 éjszaka):
(6 FÉRŐHELYES nyaralóházak BELEÉRTVE A REGGELIT ÉS VACSORÁT)

Igen

Nem

3. Marveld/ **** BUNGALÓK (133,00 EURÓ /fő/4 éjszaka):
(4, 5, 6, 8 ÉS 9 FÉRŐHELYES BUNGALÓK BELEÉRTVE A REGGELIT ÉS VACSORÁT)

Igen

Nem

4. Marveld/ ***** BUNGALÓK (153,00 EURÓ /fő/4 éjszaka):

Igen

Nem

(7-FÉRŐHELYES BUNGALÓK BELEÉRTVE A SZAUNÁT, PEZSGŐFÜRDŐT ÉS SZOLÁRIUMOS ZUHANYZÓT, REGGELIT ÉS VACSORÁT)

5. Marveld/ ***** Superior BUNGALÓK (158,00 EURÓ /fő/4 éjszaka):

Igen

Nem

(10-FÉRŐHELYES BUNGALÓK BELEÉRTVE A SZAUNÁT, PEZSGŐFÜRDŐT ÉS SZOLÁRIUMOS ZUHANYZÓT, REGGELIT ÉS VACSORÁT)

Igen
Nem
6. Hotel Marveld/ ***** Superior szálloda (195,00 EURÓ /fő/4 éjszaka):
(4-FÉRŐHELYES lakosztályok BELEÉRTVE a pezsgőfürdőt, úszómedencét, török gőzfürdőt és a szálloda egyéb
szolgáltatásait, REGGELIT ÉS VACSORÁT) (az ár érvényességének feltétele, hogy 4 fő foglalja el a lakosztályt)

Kiegészítő napok foglalása a tornát megelőzően
1. Marveld/ 27-es típusú Alap alu nyaralóház:
2. Marveld/ Achterhoek chalet:
3. Marveld/ Bungaló****
4. Marveld/ Bungaló: *****
5. Marveld/ Bungaló: ***** superior
6. Marveld/ Hotel: *****Superior

29,00 € /fő/éj – étkezést nem tartalmaz.
31,00 € /fő/éj – étkezést nem tartalmaz.
34,00 € /fő/éj – étkezést nem tartalmaz.
38,00 € /fő/éj – étkezést nem tartalmaz.
39,00 € /fő/éj – étkezést nem tartalmaz.
46,00 € /fő/éj – étkezést nem tartalmaz.

Kérjük, jelezze itt tartózkodásuk hozzáadott napjait és a csoportjuk létszámát:
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szep. 30.
szep. 31.
október 01.
október 02.
október 03.
október 04.

A személyek összes száma:
A személyek összes száma:
A személyek összes száma:
A személyek összes száma:
A személyek összes száma:
A személyek összes száma:

Hozzáadott napok az esemény után

(Csak a Marveld Hotel külön igényre):

október09. A személyek összes száma:
október 10. A személyek összes száma:
október 11 A személyek összes száma:
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Igen

Nem

Ahhoz, hogy élvezhessék a preferált foglalás
lehetőségének előnyeit, delegációjuk teljes elszállásolási
költségeit legkésőbb 2020. szeptember 1-ig ki kell fizetniük.
Emlékezzen, a preferált foglalás gyorsabb bejelentkezést és
szálláshelyeikhez
azonnali
hozzáférést
biztosít
csapatuknak.

Az ehhez a kifizetéshez tartozó banki átutalást ide tegye meg:
(Csak azután, hogy megkapta szervezetünk számláját)
CÍM
:
Számla szám:
BIC:
IBAN:
Kedvezményezett:

ABN-AMRO Bank
Brink 22, 7151 CR Eibergen.
59.10.29.618
ABNANL2A,
NL05 ABNA 0591 0296 18
Stichting World Peace Indoor
Soccer Eibergen

Hogyan regisztrálja csapatát a WPIST-re
Ha csapata részt kíván venni a 38. évi Világ rendőrségeinek teremfoci tornáján, jelentkezésüket legkésőbb
2020. július 1-ig be kell adniuk.
Csoportjának/csapatának pontos létszámát legkésőbb 2020. július 1-ig meg kell adniuk számunkra. Az
először jelentkező csapatok mindenben előnyt élveznek. Jelentkezésüket postán, faxon és e-mailben is
megküldhetik.
Csak hivatalos jelentkezési űrlapokat fogadunk el.
Kérjük, biztosítsák, hogy az összes jelentkezési lap megfelelően és teljes egészében legyen kitöltve.
Minden járulékos költség, mely a jelentkezések változtatásaival vagy hibáinak javításával kapcsolatban
merül fel, kizárólag a jelentkező és a lapot beadó csapat felelőssége.
Miután jelentkezési lapjukat beadták és megkapták a számlát a WPIST szervezettől a nevezési díjra,
legkésőbb 2020. július 1-ig az Önök csapatának 185,00 € nevezési díját banki átutalással ki kell fizetnie ide.
Önök a nyaralóház(ak), bungaló(k) vagy hotel lakosztály(ok) díját októberben, érkezésükkor
fizetik ki, vagy banki átutalással, ha a preferált foglalás opciót választották.

Vízum:

Amennyiben Hollandiába lépésükhöz vízumra van szükségük, gondoskodjanak arról, hogy a WPIST-nek
küldenek egy listát összes delegáció tagjuk adataival legkésőbb 2020. július 1-ig.
Kérjük, sorolják fel az összes delegáció tag családi- és keresztnevét, születési dátumát, útlevélszámát,
útlevelük kiadási- és érvényességi dátumát.
A holland követségek vízumkérelmi eljárása nagyon szigorú és nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy
mennyire fontos időben beadni vízumkérelmeiket. A vízumkérelmek elbírálásával kapcsolatos további
információk megismerésére, kérjük látogassák meg honlapunkat: www.wpist.eu

Jelentkezésük beadása
Jelentkezésüket a WPIST-nek faxon, e-mailben vagy postán
küldhetik meg:
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Fax számunk:

E-mail címünk:

0049 2874 9017765

info@wpist.eu

Postacímünk:
World Peace Indoor Soccer Tournament
Mors 7a
7151 MX Eibergen
The Netherlands

