Přihláška zum 37. Europatreffen der Aero-Freunde 2018
od pátku 24. do pondělí, 27.08.2018 v Olsberg/D im Hochsauerland
Vorname/křestní jméno

Nachname/Jméno

Fahrer/řidič:
Mitfahrer/spolujezdec 1
Mitfahrer/spolujezdec 2
Mitfahrer/spolujezdec 3
Mitfahrer/spolujezdec 4
Adresse/adresa

Straße und Hausnummer/ulice a číslo
Postleitzahl und Ort/PSČ a místo

Telefon
Fahrzeug/Typ

E-Mail:

Vozidlo/typ

rok výroby

Existují různé varianty účasti na 36.Evropské setkání Aero přátel od 24. bis 27.08.2018
A zúčastněné vozidlo, 2 osoby v dvoulůžkovém pokoji

450,00 €

€

B zúčastněné vozidlo, 1 osoba v jednolůžkovém pokoji

280,00 €

€

C bez vozidla, 2 osoby v dvoulůžkovém pokoji

425,00 €

€

D bez vozidla, 1 osoba v jednolůžkovém pokoji

255,00 €

€

E zúčastněné vozidlo bez přenocování se snídaní:

135,00 € na osobu x

osoby

€

Aero-IG-Mitglieder überweisen bitte das Nenngeld von insgesamt bis spätestens 30.06.2018 auf das Sonderkonto:

€

Summe/suma

Prosím převeďte registrační poplatek účastníků nejpozději do 30.06.2018 na tento zvláštní účet:
Kontoinhaber/Majitel účtu:
IBAN:
BIC:
Stichwort/Heslo:

Gerhard Vogt
DE83 1001 0010 0544 4451 20

KontoNr. 544 445 120

PBNKDEFF
Europatreffen 2018

Přihlášky zašlete prosím
elektronicky e-mailem na adresu:
nebo Faxem na Fax číslo:
nebo papírovou formou na adresu:

BLZ 100 100 10, Postbank

afrikavogt@online.de
0049 (0)2904 1457
Gerhard Vogt
Tigges Wiese 2
D 59939 Olsberg-Gevelinghausen

Nennschluss aller Teilnehmer ist der 30. Juni 2018/ Uzávěrka

přihlášek pro všechny účastníky je 30. červen 2018

Žádáme vás o pochopení, že jen zaplacené přihlášky budou dále zpracovány.
Informace k ubytováním Varianty A/B/C/D
Ubytování se snídaní bude v období od 24. do 27.08.2018 centrálně od nás objednané.
Pokoje budou obsazené v pořadí přihlášek
Podloužení pobytu o pozdější odjezd, mohou být objednané na místě .

Zaplacení dnů prodlouženého pobytu se platí při příjezdu nebo odjezdu v hotelu.
Při dřívějším příjezdu, datum napsat zde:
Příjezdový den:

Prodloužený den se snídani v dvoulůžkovém pokoji
Prodloužený den se snídani v jednolůžkovém pokoji

85,00 € /přenocování
61,50 € /přenocování

Tato varianta E je myšlena pro účastníky, kteří přijedou s obytným vozem.

Beru na vědomí svým podpisem podmínky výběrového řízení a zřeknutí odpovědnosti.

Datum:

Unterschrift:/Podpis:

