37. svetovni policijski turnir v dvoranskem nogometu
OBRAZEC ZA PRIJAVO 2019
PROSIMO, IZPOLNITE CELOTEN OBRAZEC

Ime ekipe:
Sodeluje na:
moškem turnirju

ženskem turnirju

turnirju za moške 35+

turnirju za moške 45+

Delovno mesto/oddelek:
Država:

Mesto:

Poštni naslov:

Telefonska številka:
Faks:
E-poštni naslov:
Kontaktna oseba
Ime:
Domači naslov:

Telefon:
Faks:
E-poštni naslov:
S podpisom potrjujem, da razumem in sprejemam vse pogoje sodelovanja na turnirju. Prav tako sprejemam odgovornost za poravnavo vseh plačil za turnir in razumem, da je treba plačilo izvesti preko
bančnega nakazila.
Polno ime (z velikimi tiskanimi črkami):
Datum in kraj:

Podpis:

Opomba: Ta obrazec mora podpisati kapetan ali vodja vaše ekipe.
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Skupno število gostov:

Datum in ura odhoda:

Prevoz (avto/avtobus/letalo):

Podatki o vhodnem letu:

Datum in ura prihoda:

Podatki o izhodnem letu:

Letališki prevoz: Shuttle bus
Boste potrebovali prevoz iz in na letališče?
Da
Ne
Število potnikov:
Pomembno: Pri rezervaciji prevozov ali ob zahtevi za posebno pomoč morate posredovati vse
podatke o letu vaše ekipe.

Izbira namestitve

1. Marveld/ osnovne alu-hiške, tipa 27 (101,00 €/osebo za 4 noči):
(HIŠKE ZA 3 IN 4 OSEBE VKLJUČUJEJO ZAJTRK IN VEČERJO.)

Da

Ne

2. Marveld/ ACHTERHOEK KOČA (110,00 €/osebo za 4 noči):
(HIŠKE ZA 6 OSEBE VKLJUČUJEJO ZAJTRK IN VEČERJO.)

Da

Ne

3. Marveld/ **** BUNGALOVI (133,00 €/osebo za 4 noči):
(BUNGALOVI ZA 4, 5, 6, 8 ALI 9 OSEB VKLJUČUJEJO ZAJTRK IN VEČERJO.)

Da

Ne

4. Marveld/***** BUNGALOVI (153,00 €/osebo za 4 noči):

Da

Ne

Da

Ne

(BUNGALOV ZA 7 OSEB VKLJUČUJE SAVNO, MASAŽNO KAD, ZUNANJI TUŠ, ZAJTRK IN VEČERJO.)

5. Marveld/***** superior BUNGALOVI (158,00 €/osebo za 4 noči):
(BUNGALOV ZA 10 OSEB VKLJUČUJE SAVNO, MASAŽNO KAD, ZUNANJI TUŠ, ZAJTRK IN VEČERJO.)

Da
Ne
6. Marveld/***** hotel superior (195,00 €/osebo za 4 noči):
(Apartma za 4 osebe vključuje kad, bazen, turške parne kopeli in drugo ponudbo v hotelu ter zajtrk in večerjo;
cena je za 4 osebe v apartmaju.)

Rezervacija dodatnih dni pred turnirjem
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marveld/ osnovne alu-hiške, tipa 27:
Marveld/ Achterhoek koča:
Marveld/ bungalov ****:
Marveld/ bungalov *****:
Marveld/ bungalov *****superior:
Marveld / hotel superior *****:

29,00 €/osebo/noč – ne vključuje hrane.
31,00 €/osebo/noč – ne vključuje hrane.
34,00 €/osebo/noč – ne vključuje hrane.
38,00 €/osebo/noč – ne vključuje hrane.
39,00 €/osebo/noč – ne vključuje hrane.
46,00 €/osebo/noč – ne vključuje hrane.

Navedite število dodatnih dni in oseb v vaši skupini:
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01 oktober
02 oktober
03 oktober
04 oktober
05 oktober
06 oktober

Skupno število oseb:
Skupno število oseb:
Skupno število oseb:
Skupno število oseb:
Skupno število oseb:
Skupno število oseb:

Dodatni dnevi po dogodku
(samo hotel Marveld na zahtevo):

11 oktober
12 oktober
13 oktober

Skupno število oseb:
Skupno število oseb:
Skupno število oseb:

THE

WORLD‘S
BIGGEST

37th WORLD

FOOTBALL

peace indoor

TOURNAMENT

FOR

GOVERNMENT

soccer tournament
PREFERRED BOOKING:
ZAŽELENA REZERVACIJA:

EMPLOYEES

Da

Ne

Za možnost zaželene rezervacije morate znesek nastanitve
delegacije v celoti poravnati najkasneje do 1 septembra
2019. Zaželena rezervacija vaši ekipi omogoča takojšen
dostop do vaših namestitev.

Podatki za bančno nakazilo
(šele po prejemu računa od organizacije):
NASLOV:
Številka računa:
BIC:
IBAN:
Imetnik računa:

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

Kako prijaviti ekipo na WPIST
Če bi tudi vaša ekipa rada sodelovala na 37. svetovnem policijskem turnirju v dvoranskem nogometu, morate
obrazec za prijavo oddati najkasneje do 1. julija 2019.
Do 1. julija 2019 nam morate posredovati tudi točno število ljudi v vaši skupini/ekipi. Skupine, ki bodo rezervirale prej, bodo prednostno obravnavane. Prijavo nam lahko pošljete po pošti, faksu ali e-pošti.
Sprejemamo le uradne obrazce za prijavo
Prepričajte se, da so vsi obrazci za prijavo pravilno in v celoti izpolnjeni. Vse morebitne dodatne stroške, ki
lahko nastanejo zaradi obdelave popravkov prijav ali odpravljanja napak, nosita vlagatelj in ekipa.
Po predložitvi vaše prijavnice in prejemu računa za prijavnino od organizacije WPIST morate prijavnino za
svojo ekipo v višini 185 € plačati do najkasneje 1. julija 2019, in sicer preko bančnega nakazila na:
Rezervacije za hiške, bungalove ali hotelske apartmaje boste morali poravnati po prihodu v
oktobru ali preko bančnega nakazila, če ste izbrali možnost zaželene rezervacije.

Vizum

Če za vstop na Nizozemsko potrebujete vizum, morate na WPIST posredovati seznam vseh članov svoje delegacije
najkasneje do 1. julija 2019.
Prosimo, da za vse člane delegacije navedete naslednje podatke: ime, priimek, datum rojstva, številka potnega lista,
datum izdaje potnega lista in potek veljavnosti potnega lista.
Vizumski postopki na nizozemskem veleposlaništvu so zelo strogi, zato je izredno pomembno, da pravočasno
oddate vlogo za vizum. Za več informacij o vizumskem postopku se prijavite na našo spletno stran na
www.wpist.eu

Oddaja prijave
Prijavo lahko na WPIST oddate po faksu, elektronski pošti ali pošti:

Številka faksa:

0049 2874 9017765
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E-poštni naslov:
info@wpist.eu

Poštni naslov:

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

