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TOURNAMENTS

2019

INSCHRIJFFORMULIER MALLORCA TOURNAMENT 2019

ALLE INFORMATIE GRAAG INVULLEN IN HOOFDLETTERS

Speelsterkte team:

Teamnaam
2-6 mei 2019

Ons team neemt deel aan het toernooi:

9-13 mei 2019

Inschrijven voor
Herentoernooi

Herentoernooi 55+ (alleen 9-13 mei)

Herentoernooi 35+

Damestoernooi

Herentoernooi 45+

Damestoernooi 35+ (alleen 9-13 mei)

Uitstekend

Goed

Middelmaat

Slecht

Heel slecht

Geen voetbalteam/toeristen

Club
Land

Stad

Adres
Telefoon overdag

Fax

E-mailadres

Contact person
Naam
Privé-adres

Telefoon

Fax

E-mailadres
Wil je de officiële toernooibrochure ontvangen?

Ja

Nee

Wij gaan akkoord met de condities en voorwaarden (Als genoemd op de website www.mallorca-tournament.com).

Wij gaan akkoord met de condities en voorwaarden (als genoemd op de website www.mallorca-tournament.com).

Volledige naam

Datum en plaats

Handtekening

Laat dit formulier a.u.b. invullen door de verantwoordelijke
persoon.

Playas del Rey ***
Santa Ponca Playa ***
Hotel Casablanca ***
BAHIA DEL SOL ****
H10 Casa del Mar****
Rey don Jaime ****
Delﬁn Mar ****
Hotel Senses Santa Ponca****

Aparthotel Plazamar Studio's ***
Aparthotel Jutlandia apartments ***

=eenpersoonskamer /Appartement

=tweepersoonskamer/Appartement

Deya standard Appartements ***
Deya Superior Appartements ***
Verdemar Appartements Street view ***
Verdemar Appartements Zeezicht***
Verdermar Studios Street view ***
Verdermar Studios Zeezicht ***
Sun Beach ***
Holiday Centre *** superior
Vista club Appartements *** (Max 5 persons)
Vista club Appartements *** (Max 3 persons)
Vista club Studios *** (Max 2 persons)
Portoﬁno standard Appartements ***
Portoﬁno Superior Appartements ***

2-6 / 9-13 mei

op aanvraag

Aantal kamers

2-6 / 9-13 mei

2-6 / 9-13 mei

2-6 / 9-13 mei

2-6 / 9-13 mei

N/A

N/A
N/A

Extra nachten
naar:
6.05 / 13.05.2019

= 4 persoon Appartement

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

2-6 / 9-13 mei

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

2-6 / 9-13 mei

Aantal extra nachten / personen

Extra nachten
voor:
2.05 / 9.05.2019

Aantal extra nachten / personen

Aantal appartementen

2-6 / 9-13 mei

=driepersoonskamer /Appartement

2-6 / 9-13 mei

Aantal appartementen

2-6 / 9-13 mei

op aanvraag

2-6 / 9-13 mei

Extra nachten
naar:
6.05 / 13.05.2019

Extra nachten
naar:
6.05 / 13.05.2019

Voorbeeld

Nee

= 5 persoon Appartement

Aantal personen:

N/A = niet beschikbaar

Aantal extra nachten / personen

Extra nachten
voor:
2.05 / 9.05.2019

Keuze: 1,2,3

Ja

Transfer naar vliegveld:
Inbegrepen in de prijs

Vertrekdatum

Aankomstdatum

De prijzen voor de extra nachten in de diverse hotels en appartementen zijn te vinden op onze website www.mallorca-tournament.com en zijn tevens als bijlage bij de uitnodiging gevoegd.
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Self Catering Appartementen in Santa Ponca
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ALL INCLUSIVE Appartementen in Santa Ponca
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Hotels in Santa Ponca

Extra nachten
voor:
2.05 / 9.05.2019

Totaal aantal personen

periode 2 t/m 6 mei & 9 t/m 13 mei 2019

Vul op het aanmeldformulier je eerste, tweede en derde keuze in. We zullen ons best doen om jouw team onder te brengen in het door jullie gekozen hotel.
Als dit hotel niet meer beschikbaar is, zal Viajes Adramar je informeren over de overige beschikbare hotels.

Voorkeur hotel / appartement

Mail naar: info@mallorca-tournament.com
of Fax: 0049 2874 9017765
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Hoe meld je je team aan?
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2019

Om aan dit toernooi te kunnen deelnemen, vul je het inschrijvingsformulier voor jouw team in en stuur je
het op naar info@mallorca-tournament.com. De organisatie stuurt je inschrijving vervolgens door onze
touroperator Viajes Adramar. Zij regelen de reservering van het hotel of het appartement voor je, en sturen
je hiervoor ook de factuur. Van Mallorca Football Events krijg je een factuur van €175 voor de deelname aan
het toernooi.

Hotel-/appartementskosten
Nadat je de factuur van Viajes Adramar hebt ontvangen, moet er binnen 20 dagen een voorschot van €
100,- per persoon worden overgemaakt. Dit staat allemaal op de factuur die je ontvangt van Viajes Adramar.
Het resterende bedrag voor het hotel/appartement moet uiterlijk op 31 maart 2019 zijn betaald.
De betalingen voor het hotel/appartement moet
worden overgemaakt aan:
• Banco Sabadell
• ADRES = Avda Gabriel Alomar 1.
• PALMA 07006
• BIC: BSABESBB,
• IBAN: ES 41 0081 5138 6800 0117 2927
• Rekeninghouder: Viajes Adramar, S.A.

Voor alle teams gelden administratiekosten ter
hoogte van € 10. Dit bedrag zal worden vermeld
op de factuur die moet worden betaald aan Viajes
Adramar.
Indien teams visa nodig hebben, wordt dit afzonderlijk in rekening gebracht. Dit gebeurt per
levering en verschilt per land en bezorgdienst.
(DHL, SEUR etc.).

Voor teams die zich na 31 maart 2019 inschrijven voor het Mallorca Tournament geldt het volgende:
De betaling voor de hotel/ appartement kosten dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de
factuur van Viajes Adramar te worden voldaan.

Toernooikosten
Nadat je het inschrijfformulier hebt verstuurd en de factuur van de organisatie Mallorca
Football Events hebt ontvangen, moeten binnen 20 dagen na ontvangst van de
factuur de toernooikosten van € 175,- per team worden betaald!
Dit bedrag moet worden overgemaakt naar:
• ABN-AMRO Bank
• Adres: Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam
• BIC: ABNANL2A,
• IBAN NL02 ABNA 0438479130
• Rekeninghouder: Mallorca Football Events
Als je je inschrijving voor 1 april annuleert, krijg je de
volledige toernooikosten vergoed. Na 1 april is dit niet meer
mogelijk.

Voor teams die zich na 31 maart 2019
inschrijven voor het Mallorca
Tournament geldt het volgende:
De toernooikosten van € 175
moeten binnen 14 dagen na
ontvangst van de factuur aan
Mallorca Football Events
worden betaald.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN HET TOERNOOI
Alle correspondentie rondom hotels, transfers en betalingen moet worden gestuurd naar customerservices@adramar.com met een CC aan
info@mallorca-tournament.com. Correspondentie over het toernooi en de organisatie moet worden gestuurd naar info@mallorca-tournament.com.

Annuleringskosten
* Niet komen opdagen of annulering binnen 2 weken voor aankomst: 100% van het totale bedrag.
* Annulering meer dan 2 weken voor aankomst: 25% van het totale bedrag.
* We raden je aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
Belangrijk:
De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade of letsel die ontstaat tijdens of door deelname aan dit toernooi. Het deelnemen is op eigen risico.
We adviseren alle teams om een goede reisverzekering af te sluiten, inclusief dekking van medische kosten tijdens het verblijf op Mallorca.
Alle voorwaarden en condities voor deelname aan de Mallorca tournaments staan vermeld op onze website www@mallorca-tournament.com

