Tilmelding til Škoda Tour 2018

Crew-Nummer

del 1

07.07. - 14.07.2018 Österreich

A. Kontaktperson

Inden udfyldningen, se forklaringerne på sidste side

Efternavn

Telefon

Fornavn
Vej/Gade

Mobil

Postnr./By

e-mail

Land

Škoda-Klub

Kontakt mig venligst pr.

e-mail

Jeg taler følgende sprog

tysk

Post
dansk

engelsk

tjekkisk

B. Deltagere
Nr.

Efternavn

♂♀

Fornavn

fødselsd.

T- shirt størelse
voksne

T-shirt størelse
Børn
skriv størelese

S

M

L

XL

XXL XXXl

1
2
3
4
C. Škoda bil hvormed jeg vil komme til Škoda Tour:
Skoda Modell

Reg.nr.

Årgang

på egne hjul

på trailer

D. Deltagegebyr:
Børn 0-5
Deltagegebyr

Antal

Børn 6-11

Pris

Antal

Voksne

Pris

Antal

Pris

35,00 €

0€

€ I alt
-

€

-

€

-

€

-

€

70,00 €

E. Overnatning inklusive morgenmad og aftensmad
ankreuzen

Børn fra 0-5 i forældrenes
værelse

dobbeltværelse

Antal

Børn fra 6-13,9 i forældrenes
værelse

Antal
0€

Voksne
Antal

470 €

245 €

ankreuzen

Voksne
enkeltværelse

Antal

€ I alt

Værelsespris 7 nætter pr.
Person

490 €
Børn fra 0-5 i forældrenes
værelse

ankreuzen

€ I alt

Værelsespris 7 nætter pr.
Person

3 sengs værelse

Antal

Børn fra 6-13,9 i forældrenes
værelse

Antal
0€

Voksne
Antal

Værelsespris 7 nætter pr.
Person

245 €

440 €

Indendørs swimmingpool, sauna og stavgang, bordtennis og fitnessrum er gratis.
Alle værelser har badeværelse med bruser og badekar, toilet, satellit-tv (tysk og intern. Programmer
Telefon.
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€ I alt

Tilmelding til Škoda Tour 2018

Crew-Nummer

F. Forplejning:
Morgenbuffet og en 3-retters middag i buffetform er inkluderet i værelsesprisen.

G. Camping
Der er ikkke plads til Telt eller Campingvogne på Hotellets område da der ikke er mulighed for el tilslutning m.m.

H. Andet:

prisen er for hele opholdet = 7x overnatninger

Hunde
Antal

for Hunde / pr. overnatning 15,00 €

€ I alt
Pris

0€
105,00 €

I. Andre ønsker:
Vi vil gerne bo i nærheden af:
andre ønsker,Ideer og forslag til arrangørerne

J. Samlet pris:
Summe €
Pris for ophold, forplejning og deltagergebyr fra del 1

-

€

Pris for udflugter (2. del af tilmeldingen)

-

€

-

Pris i alt:

€

ved tilmelding pr. E-mail gælder dit navn som underskrift

Dato

Underskrift

Sidste tilmeldingsfrist: 01.03.2017

07.07. - 14.07.2018 Österreich

del 2

Efterfølgende finder du tilbud på udflugter og arrangementer på Škoda Tour 2018

Vi forholder os ret til at aflyse udflugten, såfremt vi ikke får mindest 50 tilmeldinger til denne.

Eftertilmelinger på træffet er kun muligt i MEGET begrænset omfang på grund af, at der ikke er mange ledige pladser !!
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Beskrivelse af udflugt

Antal Personen

Pris/
Person

Summe

1.

Škoda Tour Rallye, incl. Lunchpaket

0€

0€

2.

Kør på rackbanen til Schneeberg, herunder madpakke

55 €

0€

3.

Southern Railway Museum og besøg på den sydlige
jernbanelinje

25 €

0€

4.

Guidet rundvisning i Graz, herunder slot Eggenberg

55 €

0€

halvdags

Total beløb for tilmeldingens Del 2, overfør venligst beløbet til Del 1 !

0€

Derudover kan vi hjælpe alle med en individuelle ture i egen Skoda. Forslag hertil fås ved
ankomsten i de dukumenter der udleveres.
Vedlæg venligst også denne Del 2, selv om du ikke er interesseret i at deltage i udflugterne.

Dato

ved tilmelding pr. E-mail gælder dit navn som underskrift

Underskrift

Forklaringer til tilmeldingen for Skoda Tour 2018
zu Crew Nr.:
Dit deltagernummer til den Internationale Skoda Tour (hvis du har det). Ny deltager, skriv ikke noget, du får et nummer af Skoda Tour
zu A.: Kontaktperson
Angiv venligst her den person, vi skal have kontakt med i forbindelse med tvivl og for afregning.
zu B.: Deltager
Angiv venligst alle de personer, der ønsker at deltage i Škoda-Tour. Ved 5 eller flere personer - benyt venligst en ekstra tilmelding.
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zu C.: Škoda køret øj
Angiv venligst data på bilen eller bilerne, som I kommer med til Škoda-Tour. Vi beder om udelukkende at komme i en Škoda til ŠkodaTour!!! Opgiv venligst om bilen kommer på egne hjul eller om køretøjet (fx. en veteran) kommer på en trailer. Dette af hensyn til
planlægning af parkeringspladserne
zu D.: Deltagergebyr
Angiv venligst antallet af personer og i højre side beløbet i Euro. Børn indtil 5 år deltager gratis. Børn fra 6 til 14år får en reduceret pris.
zu E.: Værelser
Vælg en værelseskategori Afkryds venligst i venstre hjørne
Skriv venligst det antal voksne og børn som man bestiller værelse til
Værelserne bliver tildelt efter datoen for tilmeldingen. Hvis en kategori er udsolgt vil du blive tilbudt en anden kategori i samarbejde med
hotellet
Venligst husk at skrive summen i Euro for den valgt Kategorie yderst til højre.
zu F.: Forplejning
En rig morgenbuffet og en 3-retters middag i buffetform er inkluderet i prisen
kan ikke afstemtes.
Knappen er gyldig pr. Person. Indtast venligst Antal af personer (Kinder & Voksne) og bereg det samlede beløb og indtast det til højre.
Frokost kan bestilles individuelt i restauranten.
zu G.: Camping
der er ingen plads til campingvogn og telt ved hotellet
zu H.: Andet
Hunde er tilladt mod betaling af den anførte pris
zu I.: EEkstra Ønsker
Her kan I skrive hvem I ønsker at bo ved siden af. Hotellet er handicapvenligt
Her kan I også skrive specielle ønske og kommentarer. Vi vil forsøge at imødekomme dem, så vidt muligt
zu J.: Samlet pris
Skriv den sammentalte pris fra både første og anden del. Og tæl dem sammen

Send venligst tilmeldingen tilbage til os. Send den til.
per Post til:

Angelika Hack

per e-mail til:

skodatour2018@skoda-oldtimer.at

Rechte Bachgasse 1

3443 Elsbach
Österreich

Sidste tilmeldingsfrist: 01.03.2018
Ved rettidig registrering modtager du en bekræftelse med nøjagtige fakturaer inklusive betalingsoplysninger. Betaling af regningen indtil 15.4.18 Bankkosterne skal betales af
deltagerne, udgifter til abort, gebyrer betales ved ankomsten på stedet.
Deltagerne fritager organisatorerne af Skoda Tour for ansvar for så vidt angår ulykker, tyveri, brand og andre uforudsete hændelser. Forældre er ansvarlige for deres
børn. Vi anbefaler en passende forsikring.

Ved framelding :
Med bekræftelse af tilmeldingen indgås en bindende aftale mellem dig, Van der Valk Hotel og organisatorerne af Skoda Tour.
Ved afbud beregnes følgende omkostninger: (Forretningsbetingelser for Hotel modtages sammen med bekræftelsen)

op til 8 uger før turneringen starter 50%
op til 4 uger før turneringen starter 75%
efter at 90%

Dato

ved tilmelding pr. E-mail gælder dit navn som underskrift

Underskrift
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