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Ediția cu numărul 37 a Turneului internațional de fotbal în sală pentru forțele polițienești

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 2019
VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI FORMULARUL ÎN ÎNTREGIME

Numele echipei:
Participăm la:
Turneul bărbaților

Turneul femeilor

Turneul bărbaților 35+

Turneul bărbaților 45+

Forță/Departament:
Țară:

Oraș:

Adresă poștală:

Număr de telefon la care puteți fi contactat(ă) în timpul zilei:
Număr de fax:
Adresă de e-mail:
Persoană de contact
Nume:
Adresă domiciliu:

Telefon:
Fax:
Adresă de e-mail:
Semnând mai jos, înțeleg și accept în întregime Termenii și condițiile turneului. Îmi asum și
răspunderea de a achita toate taxele de participare și înțeleg că plata va avea loc prin transfer bancar.
Nume complet în clar:
Data și locul:

Semnătură:

Notă: acest formular trebuie semnat de căpitanul echipei sau de supraveghetor
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INFORMAȚII DESPRE PARTICIPANȚI
Data și ora plecării:
Detalii zbor de sosire:
Detalii zbor de plecare:

Număr total de participanți:
Transport (autobuz/mașină/avion):
Data și ora sosirii:
Transferuri de la aeroport: autobuz de transfer
Aveți nevoie de transfer de la aeroport?

Da

Nu

Numărul de pasageri de transportat:

Rețineți: trebuie să consemnați detalii complete despre zborurile echipei dumneavoastră dacă
rezervați transferuri sau dacă aveți nevoie de asistență specială.

Cerințe pentru cazare
1. Marveld/cabane standard alu tip 27 (101 de euro de persoană/4 nopți):
(Cabanele pentru 3 și 4 PERSOANE INCLUD MIC-DEJUN ȘI CINĂ)

Da

Nu

2. Marveld/ACHTERHOEK CHALET (110 de euro de persoană/4 nopți):
(Cabanele pentru 6 PERSOANE INCLUD MIC-DEJUN ȘI CINĂ)

Da

Nu

3. Marveld/CĂSUȚE **** (133 de euro de persoană/4 nopți):
(CĂSUȚELE PENTRU 4, 5, 6, 8 ȘI 9 PERSOANE INCLUD MIC-DEJUN ȘI CINĂ)

Da

Nu

4. Marveld/CĂSUȚE ***** (153 de euro de persoană/4 nopți):

Da

Nu

Da

Nu

(CĂSUȚA PENTRU 7 PERSOANE INCLUDE SAUNĂ, JACUZZI ȘI SOLAR VERTICAL, MIC-DEJUN ȘI CINĂ)

5. Marveld/CĂSUȚE ***** SUPERIOR (158 de euro de persoană/4 nopți):
(CĂSUȚA PENTRU 10 PERSOANE INCLUDE SAUNĂ, JACUZZI ȘI SOLAR VERTICAL, MIC-DEJUN ȘI CINĂ)

Da
Nu
6. Hotel Marveld/***** superior (195 de euro de persoană/4 nopți):
(Apartamentele pentru 4 PERSOANE INCLUD cadă, piscină, băi turcești cu aburi și alte facilități din hotel, MIC

Rezervarea de zile suplimentare înainte de turneu
1. Marveld/cabane standard alu tip 27:

29 de euro de persoană pe noapte – nu include mâncare.

2. Marveld/Achterhoek chalet:

31 de euro de persoană pe noapte – nu include mâncare.

3. Marveld/căsuță ****

34 de euro de persoană pe noapte – nu include mâncare.

4. Marveld/căsuță *****

38 de euro de persoană pe noapte – nu include mâncare.

5. Marveld/căsuță ***** superior

39 de euro de persoană pe noapte – nu include mâncare.

6. Marveld/hotel ***** superior

46 de euro de persoană pe noapte – nu include mâncare.

Vă rugăm să indicați care sunt zilele suplimentare ale șederii dumneavoastră și câte persoane numără grupul:
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01 octombrie
02 octombrie
03 octombrie
04 octombrie
05 octombrie
06 octombrie

Număr total de persoane:
Număr total de persoane:
Număr total de persoane:
Număr total de persoane:
Număr total de persoane:
Număr total de persoane:

Număr de zile suplimentare după eveniment

(doar pentru hotelul Marveld, disponibil la cerere):

11 octombrie Număr total de persoane:
12 octombrie Număr total de persoane:
13 octombrie Număr total de persoane:
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Da

Nu

Pentru a profita de opțiunea de rezervare preferențială,
trebuie să achitați în întregime costul pentru cazarea
delegației dumneavoastră până pe cel târziu 1 septembrie
2019. Rețineți, rezervarea preferențială le permite
membrilor echipei dumneavoastră să se cazeze mai rapid și
să se bucure de acces instantaneu la locurile unde au fost
cazați.

Pentru această plată, trebuie să efectuați un transfer bancar către:
(numai după ce ați primit o factură de la organizație)
ABN-AMRO Bank
ADRESĂ:
Brink 22, 7151 CR Eibergen.
Număr de cont:
59.10.29.618
BIC:
ABNANL2A,
IBAN:
NL05 ABNA 0591 0296 18
Titular de cont:
Stichting World Peace Indoor
Soccer Eibergen

Înscrierea echipei la WPIST
Dacă echipa dumneavoastră dorește să participe la ediția cu numărul 37 a Turneului internațional de fotbal în
sală pentru forțele polițienești, trebuie să trimiteți formularul de înscriere până pe cel târziu 1 iulie 2019.
Trebuie să ne transmiteți numărul exact de persoane din grupul/echipa dumneavoastră până pe cel târziu
1 iulie 2019. Echipele care se înscriu primele vor avea prioritate la rezervări. Ne puteți trimite formularul de
înscriere prin poștă, fax sau e-mail.
Vor fi acceptate exclusiv formularele de înscriere oficiale.
Vă rugăm să vă asigurați că toate formularele sunt completate corect și în întregime. Persoana care se
ocupă cu trimiterea formularului și echipa înscrisă suportă în exclusivitate orice taxe suplimentare
apărute în urma procesării revizuirilor formularului sau corectării greșelilor.
După trimiterea formularului de înscriere și după ce primiți factura pentru taxa de turneu de la organizația
WPIST, trebuie să plătiți în întregime taxa de 185 de euro pentru echipa dumneavoastră, până cel târziu pe
1 iulie 2019 prin transfer bancar către:
Va trebui să plătiți taxa/taxele pentru cabană/cabane, căsuță/căsuțe sau apartament(ele) de
hotel când ajungeți în octombrie sau prin transfer bancar, dacă ați optat pentru rezervarea
preferențială.

Viză:

Dacă aveți nevoie de viză pentru a călători în Țările de Jos, asigurați-vă că trimiteți o listă cu toți membrii
delegației dumneavoastră către WPIST până pe cel târziu 1 iulie 2019.
Vă rugăm să includeți numele de familie, prenumele, data nașterii, seria de pașaport, data eliberării și data
expirării pașaportului pentru fiecare membru al delegației.
Procedurile de obținere a unei vize de la ambasadele Țărilor de Jos sunt foarte stricte și este extrem de
important să trimiteți la timp documentele pentru viză. Pentru informații suplimentare privind procedura de
obținere a vizei, conectați-vă pe site-ul nostru web www.wpist.eu

Trimiterea formularului
Puteți trimite formularul de înscriere la WPIST prin fax,
e-mail sau poștă:

Numărul nostru de fax este:

0049 2874 9017765
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Adresa noastră de
e-mail este:

info@wpist.eu

Adresa noastră poștală este:
World Peace Indoor Soccer Tournament
Mors 7a
7151 MX Eibergen
The Netherlands

