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37º World Peace Indoor Soccer Tournament
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE 2019
PREENCHA O FORMULÁRIO NA ÍNTEGRA

Nome da equipa:
Participação no:
Torneio masculino

Torneio feminino

Torneio masculino 35+

Torneio masculino45+

Força/ Departamento:
País:

Cidade:

Morada:

Telefone de contacto durante o dia:
Número de fax:
Endereço de e-mail:
Pessoa de contacto
Nome:
Morada de residência:

Telefone:
Fax:
Endereço de e-mail:
Ao assinar em baixo, declaro compreender e aceitar todos os Termos e Condições do
torneio.Aceito também a responsabilidade pelo pagamento de todas as taxas do torneio e
compreendo que o pagamento será feito por transferência bancária.
Imprimir o nome completo:
Data e local:

Assinatura:

Nota: Este formulário de inscrição deve ser assinado pelo capitão da equipa ou pelosupervisor
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INFORMAÇÕES DOS HÓSPEDES
Data e hora de partida:
Detalhes do voo de chegada:
Detalhes do voo de partida:

Número total de hóspedes:
Transporte (por autocarro/carro/avião):
Data e hora de chegada:

Transfer de e para o aeroporto: autocarro de transfer regular
Será necessário transporte para o aeroporto?:

Sim

Não

Número de passageiros a transportar:

Nota: É preciso dar todos os detalhes dos voos da equipa ao reservar qualquer transfer ou
aopedir assistência especial.

Requisitos de alojamento
1. Marveld/ Chalés Básicos alu tipo 27 (101.00 euro pp/4 noites):
(chalés de 3 e de 4 PESSOAS INCLUEM PEQUENO ALMOÇO E JANTAR)

Sim

Não

2. Marveld/ ACHTERHOEK CHALET (110.00 euro pp/4 noites):
(chalés de 6 PESSOAS INCLUEM PEQUENO ALMOÇO E JANTAR)

Sim

Não

3. Marveld/BUNGALOWS **** (133.00 euro pp/4 noites):
(BUNGALOWS de 4, 5, 6, 8 e de 9 PESSOAS INCLUEM PEQUENO ALMOÇO E JANTAR)

Sim

Não

4. Marveld/ BUNGALOWS ***** (153.00 euro pp/4 noites):

Sim

Não

(O BUNGALOW de 7 PESSOASINCLUI SAUNA, BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM E CHUVEIRO SOLAR, PEQUENO ALMOÇO E JANTAR)

5. Marveld/ BUNGALOWS ***** SUPERIOR (158.00 euro pp/4 noites):

Sim

Não

(O BUNGALOW de 10 PESSOASINCLUI SAUNA, BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM E CHUVEIRO SOLAR, PEQUENO ALMOÇO E JANTAR)

Sim
Não
6. Hotel Marveld/ hotel***** superior (195.00 euro pp/4 noites):
(suites de 4 PESSOAS INCLUEMbanheira de hidromassagem, piscina, banho turco de vapor e outras
comodidades no hotel, PEQUENO ALMOÇO E JANTAR) (preço baseado numa ocupação de 4pessoas na suite)

Reserva de dias adicionais antes do torneio

1. Marveld/ Chalés Básicos alu Tipo 27:
29.00€ PPPN – não inclui alimentação.
2. Marveld/ Achterheok chalet:
31.00€ PPPN – não inclui alimentação.
3. Marveld/ Bungalow****
34.00€ PPPN – não inclui alimentação.
4. Marveld/ Bungalow: *****
38.00€ PPPN – não inclui alimentação.
5. Marveld/ Bungalow: ***** superior
39.00€ PPPN – não inclui alimentação.
6.Marveld/ Hotel: *****Superior
46.00€ PPPN – não inclui alimentação.
Indique os dias adicionais de estadia e o número de pessoas do grupo:
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01 Outubro
02 Outubro
03 Outubro
04 Outubro
05 Outubro
06 Outubro

Número total de pessoas:
Número total de pessoas:
Número total de pessoas:
Número total de pessoas:
Número total de pessoas:
Número total de pessoas:

Dias adicionais após o evento

(apenas Hotel Marveld a pedido):

11 Outubro Número total de pessoas:
12 Outubro Número total de pessoas:
13 Outubro Número total de pessoas:
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SIM

NÃO

De modo a tirar partido da opção de reserva preferencial,
o custo total para o alojamento da sua delegação terá
que ser pago na totalidade até, no máximo, 1 de
Setembro de 2019. Lembre-se que a reserva preferencial
permite à sua equipa fazer um check in mais rápido e
aceder imediatamente aos seus alojamentos.

Esse pagamento será feito através de transferência bancária para:
(apenas após receber uma fatura da organização)

Banco ABN-AMRO
MORADA:
Brink 22, 7151 CR Eibergen.
Número da conta: 59.10.29.618
BIC:
ABNANL2A
IBAN:
NL05 ABNA 0591 0296 18
Titular da conta: Stichting World Peace Indoor Soccer Eibergen.

Como inscrever a sua equipa no WPIST
Se a sua equipa desejar participar no 37º World Peace Indoor Soccer Tournament anual, o formuláriode
inscrição deve ser enviado até 1 de Julho de 2019.
O número exacto de pessoas do grupo/equipa tem de ser enviado até 1 de Julho de 2019. As equipas
quese inscreverem primeiro terão prioridade. Pode enviar a sua inscrição por correio, fax ou e-mail.
Serão aceites apenas os formulários de inscrição oficiais.
Certifique-se de que todos os formulários de inscrição são preenchidos correctamente e na totalidade.
Todos os encargos adicionais pelo processamento de revisões de inscrições ou correcção de erros
sãoda exclusiva responsabilidade do participante e da respectiva equipa.
Depois de enviar o formulário de inscrição e de receber a factura da taxa do torneio da organização do
WPIST, terá de pagar a taxa da equipa, no valor de 185€, o mais tardar, até 1 de Julho de 2019 atravésde
transferência bancária.
Terá de pagar as taxas do(s) chalé(s) bungalow(s) ou quarto(s) de hotel no momento da sua
chegada, emOutubro, ou através de transferência bancária, se tiver escolhido a opção de reserva
preferencial.

Visto:

Se precisar de um visto para entrar nos Países Baixos, certifique-se que o WPIST recebe uma lista de todos
osmembros da delegação no máximo até 1 de Julho de 2019.
Por favor inclua os nomes, os apelidos, as datas de nascimento, os números de passaporte e as datas de
emissão evalidade dos passaportes de todos os membros da delegação.
Os procedimentos para os vistos nas embaixadas neerlandesas são muitorigorosos e por isso é muito
importante que as candidaturas ao visto sejamfeitas a tempo. Para mais informações sobre o procedimento
de obtençãodos vistos, inicie sessão no nosso website em www.wpist.eu

Enviar a sua inscrição
Pode enviar a sua inscrição no WPIST por fax, e-mail ou correio:

O nosso número de fax é:
0049 2874 9017765
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O nosso e-mail é:
info@wpist.eu

O nosso endereço é:
World Peace Indoor Soccer Tournament
Mors 7a
7151 MX Eibergen
The Netherlands

