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INTERNATIONAL-WINTER-FOOTBALL-CUP.COM

12 - 15 Januari 2018
Voetbal toernooi

11vs11

Inschrijfformulier
International Winter Cup (2018, amateurs)
VUL HET FORMULIER VOLLEDIG IN

Teamnaam/Vereniging:
Herentoernooi (topcompetitie)

Damestoernooi

Herentoernooi (lagere klasse)

Herentoernooi 35+ (Veteranen)

Land:

Teamuitje
(zonder deelname toernooi)

Stad:

Postadres:

Telefoon:
Faxnummer:
E-mailadres:
Contactpersoon
Naam:
Thuisadres:

Telefoon:
Fax:
E-mailadres:
Door middel van ondertekening van dit formulier verklaar ik dat ik de Algemene Voorwaarden van het toernooi
begrepen heb en accepteer. Ik ben ook verantwoordelijk voor de betaling van de kosten en begrijp dat de
betaling voldaan moet worden via bankoverschrijving. NB: uw team / delegatie verantwoordelijke dient deze
aanmelding ondertekenen.

Type de volledige naam:
Datum & Plaats:

Handtekening:

NB: uw teamaanvoerder of opzichter moet deze aanmelding ondertekenen
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DEELNEMERSINFORMATIE
Totaal aantal gasten:
Vervoer (bus / auto / vliegtuig):
Datum en tijd van aankomst:
Datum en tijd van vertrek:
Vluchtgegevens aankomst :
Vluchtgegevens vertrek :
Luchthaventransfers: Shuttle Bus
Wenst u vervoer van en naar het vliegveld?

Ja

Nee

Aantal te vervoeren passagiers:

Let op: De volledige vluchtgegevens van uw team moeten worden doorgegeven als u transfers
reserveert of om speciale assistentie vraagt

Accommodatie
1. Marveld/ Eenvoudige alu Chalets type 27 (85.00 euro pp/3 nachten):
(3 en 4-persoonschalets INCLUSIEF ONTBIJT EN DINER)

Ja

Nee

2. Marveld/ **** BUNGALOWS (110.00 euro pp/3 nachten):
(4, 5, 6, 8 EN 9-PERSOONSBUNGALOWS INCLUSIEF ONTBIJT EN DINER)

Ja

Nee

Ja
Nee
3. Marveld/ ***** BUNGALOWS (130.00 euro pp/3 nachten):
(7-PERSOONSBUNGALOW INCLUSIEF SAUNA, WHIRLPOOL EN ZONNEDOUCHE, ONTBIJT EN DINNER)

Het reserveren van extra dagen voorafgaand aan het toernooi:
1.

Marveld/ Basic alu chalets Type 27:

€ 28.00 pp/pn – exclusief maaltijden.

2.

Marveld/ Bungalow****:

€ 32.00 pp/pn – exclusief maaltijden.

3.

Marveld/ Bungalow*****:

€ 37.00 pp/pn – exclusief maaltijden.

Geef het aantal extra dagen aan en het aantal personen in uw groep:
Maandag 8 januari 2018
Dinsdag 9 januari 2018
Woensdag 10 januari 2018
Donderdag 11 januari 2018

Totaal aantal personen:
Totaal aantal personen:
Totaal aantal personen:
Totaal aantal personen:

Dinsdag 16 januari 2018
Totaal aantal personen:
Woensdag 17 januari 2018 Totaal aantal personen:
Donderdag 18 januari 2018 Totaal aantal personen:
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PREFERRED BOOKING:

Hoe kunt u uw team inschrijven voor de International Winter Cup
Als je team deel wenst te nemen aan de International Winter Cup, dienen we je inschrijfformulier uiterlijk
op 1 december 2017 ontvangen te hebben.
Het exacte aantal mensen in je groep/team moet uiterlijk op 1 december 2017 bij ons bekend zijn. De
teams die zich het eerst inschrijven, hebben voorrang bij de verdeling van de gereserveerde
accommodatie.je kunt je inschrijving e-mailen & faxen.
Alleen officiële inschrijfformulieren zullen worden geaccepteerd.
Zorg ervoor dat alle inschrijfformulieren correct en volledig ingevuld zijn. Eventuele bijkomstige kosten
voor het herzien van inschrijvingen en het corrigeren van fouten zullen voor rekening zijn van de
aanvrager en het team dat zich inschrijft.

Belangrijk:
De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel, ontstaan
tijdens of als gevolg van het toernooi. De deelnemers nemen deel op eigen risico. We adviseren verder
iedere deelnemer om een goede medische en/of reisverzekering af te sluiten voor de deelname aan het
toernooi.
Bij zeer extreme weersinvloeden kunnen de kunstgrasvelden ongeschikt zijn voor een voetbal
wedstrijd. Hier kan de organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk voor worden gesteld en valt
onder overmacht.

Uw inschrijving indienen
U kunt Uw team inschrijven via fax, e-mail of per post:

Ons faxnummer is:

0049 2874 9017765
Ons e-mailadres is:

info@international-winter-footballcup.com
Ons postadres is:
International Winter Cup
Rosveld 9
7131 SW Lichtenvoorde
The Nederland
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