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BIGGEST

THE

37th WORLD
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FOOTBALL

peace indoor
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FOR

GOVERNMENT

soccer tournament

EMPLOYEES

37. Światowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn Policyjnych
2019 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
NALEŻY WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA FORMULARZA

Nazwa drużyny:
Zgłoszenie udziału w:
Turnieju mężczyzn

Turnieju kobiet

Turnieju mężczyzn 35+

Turnieju mężczyzn 45+

Rodzaj służb / Oddział:
Kraj:

Miejscowość:

Adres pocztowy:

Numer telefonu:
Numer faksu:
Adres e-mail:
Osoba kontaktowa
Imię i nazwisko:
Adres domowy:

Telefon:
Faks:
Adres e-mail:
Poniższym podpisem potwierdzam zrozumienie wszystkich zapisów Regulaminu turnieju i zgodę na
nie. Ponadto przyjmuję odpowiedzialność za uregulowanie wszystkich opłat turniejowych i rozumiem,
że opłaty będą wnoszone przelewem bankowym.
Imię i nazwisko drukowanymi literami:
Data i miejsce:

Podpis:

Uwaga: Formularz powinien podpisać kapitan lub kierownik drużyny.
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DANE GOŚCI
Łączna liczba gości:

Data i godzina odjazdu:

Środek transportu (autobus / samochód / samolot):

Dane przylotu:

Data i godzina przybycia:

Dane odlotu:

Przewóz do/z lotniska Autobus
Czy będzie wymagany przewóz do/z lotniska?

Tak

Nie

Liczba przewożonych pasażerów:

Uwaga: W przypadku rezerwowania przewozów lub wnioskowania o specjalną pomoc należy
podać wszystkie dane przelotów drużyny.

Zakwaterowanie
1. Marveld/ Podstawowe domki alu typu 27 (101,00 EURO za os./4 noce):
(cena noclegu w domkach 3- i 4-osobowe OBEJMUJE ŚNIADANIE I KOLACJĘ)

Tak

Nie

2. Marveld/ ACHTERHOEK CHALET (110,00 EURO za os./4 noce):
(cena noclegu w domkach 6-osobowe OBEJMUJE ŚNIADANIE I KOLACJĘ)

Tak

Nie

3. Marveld/ **** BUNGALOW (133,00 EURO za os./4 noce):
(cena noclegu w bungalowach 4-, 5-, 6-, 8- i 9- osobowych OBEJMUJE ŚNIADANIE I KOLACJĘ)

Tak

Nie

4. Marveld/ ***** BUNGALOW (153,00 EURO za os./4 noce):

Tak

Nie

Tak

Nie

(w bungalowach 7-osobowych dostępne: SAUNA, JACUZZI I SOLARIUM, ŚNIADANIE I KOLACJA)

5. Marveld/ ***** BUNGALOW SUPERIOR (158,00 EURO za os./4 noce):
(w bungalowach 10-osobowych dostępne: SAUNA, JACUZZI I SOLARIUM, ŚNIADANIE I KOLACJA)

Tak
Nie
6. Hotel Marveld/ ***** najwyższej klasy hotel (195,00 EURO za os./4 noce):
(w apartamentach 4-osobowych dostępne: wanna bąbelkowa, basen, parowe łaźnie tureckie i inne obiekty
hotelowe, ŚNIADANIE i KOLACJA) (cena dla 4 osób w apartamencie)

Rezerwacja dodatkowych noclegów przed Turniejem
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marveld/ Podstawowe domki alu typu 27:
Marveld/ Achterhoek chalet:
Marveld/ Bungalow****:
Marveld/ Bungalow *****:
Marveld/ Bungalow ***** superior:
Marveld/ Hotel ***** Najwyższa klasa:

€ 29,00 za os./noc – bez wyżywienia.
€ 31,00 za os./noc – bez wyżywienia.
€ 34,00 za os./noc – bez wyżywienia.
€ 38,00 za os./noc – bez wyżywienia.
€ 39,00 za os./noc – bez wyżywienia.
€ 46,00 za os./noc – bez wyżywienia.

Należy wskazać dodatkowe noclegi oraz liczbę osób w grupie:
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01 października
02 października
03 października
04 października
05 października
06 października

Liczba osób:
Liczba osób:
Liczba osób:
Liczba osób:
Liczba osób:
Liczba osób:

Dodatkowe noclegi po Turnieju

(dostępne wyłącznie w hotelu Marveld):

11 października
12 października
13 października

Liczba osób:
Liczba osób:
Liczba osób:
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Tak

Nie

Aby skorzystać z opcji rezerwacji uprzywilejowanej, całą
opłatę za zakwaterowanie delegacji należy wnieść do dnia 1.
września 2019 roku. Rezerwacja uprzywilejowana skraca
procedurę meldunkową i umożliwia natychmiastowe
zakwaterowanie drużyny.

Opłatę za rezerwację należy przelać do:
(dopiero po otrzymaniu faktury od organizatorów)
ADRES:
Numer rachunku:
BIC:
IBAN:
Właściciel rachunku:

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

Jak zgłosić drużynę do Turnieju WPIST
Drużyny mające zamiar wziąć udział w 37. Corocznym Światowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej Drużyn
Policyjnych muszą przesłać formularz zgłoszeniowy do dnia 1. lipca 2019 roku.
Do tego samego dnia (1. lipca 2019 roku) należy podać dokładną liczbę osób w grupie/drużynie. Drużyny
będą rejestrowane w kolejności ich zgłaszania. Zgłoszenie można przesłać tradycyjną pocztą, pocztą e-mail
lub faksem.
Przyjmowane będą wyłącznie oficjalne formularze zgłoszeniowe
W formularzach należy wypełnić poprawnie wszystkie pola. Dowolne dodatkowe opłaty związane z
przetwarzaniem poprawionych zgłoszeń lub korektami błędnych danych poniesie w całości osoba
zgłaszająca drużynę oraz sama drużyna.
Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego i otrzymaniu faktury za opłatę turniejową od organizatorów Turnieju WPIST opłatę turniejową drużyny w wysokości €185 należy wnieść do dnia 1. lipca 2019 roku przelewem
bankowym.
Opłatę za noclegi w domkach, bungalowach lub apartamentach hotelowych należy uregulować
w październiku po przybyciu na miejsce lub przelewem bankowym, aby skorzystać z rezerwacji
uprzywilejowanej.

Wiza

Jeśli do wjazdu drużyny do Holandii niezbędna jest wiza, należy przesłać organizatorom Turnieju WPIST listę
wszystkich członków delegacji do dnia 1. lipca 2019 roku.
Lista musi zawierać imiona, nazwiska, daty urodzenia, numery paszportów oraz daty wydania i ważności
paszportów wszystkich członków delegacji.
Procedury wizowe w ambasadach Holandii są bardzo restrykcyjnie przestrzegane i z tego względu podkreślamy
konieczność terminowego złożenia wniosków wizowych. Więcej informacji na temat procedur wizowych można
uzyskać na witrynie www.wpist.eu

Przesyłanie zgłoszeń

Zgłoszenie udziału w Turnieju WPIST można przesłać faksem,
pocztą tradycyjną lub e-mail:

Numer faksu:

0049 2874 9017765
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Adres e-mail:
info@wpist.eu

Adres pocztowy:

World Peace Indoor Soccer Tournament
Mors 7a
7151 MX Eibergen
Holandia

