MALLORCA

FOOTBALL

TOURNAMENTS

2019

SØKNAD TURNERINGEN I MALLORCA 2019

VENNLIGST TRYKK/SKRIV ALL INFORMASJON I BLOKKBOKSTAVER

Lagets fotballnivå:

Lagnavn
Laget vårt ønsker å spille i:

Turneringen 2. – 6. mai

Turneringen 9. – 13. mai

Deltar i:
Turnering menn

Turnering menn 55+ (kun 9-13 mai)

Turnering menn 35+

Turnering kvinner

Turnering menn 45+

Turnering kvinner 35+ (kun 9-13 mai)

Utmerket

God

Middels

Svak

Dårlig

Turister/Spiller ikke

Klubb
Land

By

Postadresse
Tlf (dagtid)

Fax

Epostadresse

Kontaktperson
Naam
Privat adresse

Telefon

Fax

Epostadresse
Ønsker du å motta den offisielle turneringsbrosjyren?

Ja

Nei

Vi har lest og godtar alle vilkår og betingelser (som nevnt på nettsiden www.mallorca-tournament.com). Mallorca Tournament og denne kontrakten omfattes av et
internasjonalt lovverk, og disse lovene og bestemmelsene bidrar til å sikre at alle vilkår og betingelser respekteres og overholdes. Eventuelle tvister skal avgjøres av
spanske domstoler.

Betaling vil skjeved bankoverføring og alle Vilkår & Betingelser er forstått og godtatt.

Fullt navn

Dato & Sted

Signatur

Vennligst få den ansvarliges signatur og oppgi egnet identifikasjon.

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 leiligheter ***

= Enkeltrom / Leilighet

= Dobbeltrom / Leilighet

Deya standard leiligheter ***
Deya Superior leiligheter ***
Verdemar leiligheter Gatevisning ***
Verdemar leiligheter Havutsikt***
Verdermar Studios Gatevisning ***
Verdermar Studios Havutsikt ***
Sun Beach ***
Holiday Centre *** superior
Vista club leiligheter *** (Max 5 persons)
Vista club leiligheter *** (Max 3 persons)
Vista club Studios *** (Max 2 persons)
Portoﬁno standard leiligheter ***
Portoﬁno Superior leiligheter ***

Antall rom

2-6 / 9-13 Mai

2-6 / 9-13 Mai

Antall leiligheter

2-6 / 9-13 Mai

= Trippelrom / Leilighet

2-6 / 9-13 Mai

2-6 / 9-13 Mai

på forespørsel på forespørsel

2-6 / 9-13 Mai

N/A

N/A
N/A

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 Mai

= 4 mennesker Leilighet

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

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

N/A

2-6 / 9-13 Mai

Antall ekstra ne�er / personer

Ekstra netter etter
6.05 / 13.05.2019

Antall ekstra ne�er / personer

Ekstra netter før
2.05 / 9.05.2019

Antall leiligheter

2-6 / 9-13 Mai

2-6 / 9-13 Mai

2-6 / 9-13 Mai

Ekstra netter etter
6.05 / 13.05.2019

Nei

Ekstra netter etter
6.05 / 13.05.2019

Eksempel

= 5 mennesker Leilighet

antall personer

N/A = ikke tilgjengelig

Antall ekstra ne�er / personer

Ekstra netter før
2.05 / 9.05.2019

valget 1,2,3

Ja

Flyplasstransport
dette inkluderes i pakken

Avgangsdato

Ankomstdato

Totale priser og dagsrater for de ekstra nettene kan finnes på den offisielle nettsiden og pristillegget som hører til denne invitasjonen.

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

Self Catering leiligheter in Santa Ponca
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ALL INCLUSIVE leiligheter in Santa Ponca
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Hoteller in Santa Ponca
Ekstra netter før
2.05 / 9.05.2019

Antall gjester

perioden 2. - 6. mai & 9. - 13. mai 2019

ennligst fyll ut ditt første, andre eller tredje valg på søknaden din. Vi vil forsøke å tildele hotellet/leiligheten til laget ditt. Om
hotellet/leiligheten du har valgt ikke er tilgjengelig, så vil Viajes Adramar gi deg råd angående det hotellet/leiligheten som er tilgjengelig.

Foretrukket Hotell / Leilighet

E-post til: info@mallorca-tournament.com
Eller faks til: 0049 2874 9017765

Hvordan du registrerer laget ditt

MALLORCA

FOOTBALL

TOURNAMENTS

2019

For å delta i arrangementet må laget registrere seg ved å sende søknadsskjemaet til:
info@mallorca-tournament.com
Organisasjonen videresender da søknaden din til turoperatøren, Viajes Adramar. De vil organisere hotelleller leilighetsreservasjonen din og sende deg en faktura med det beløpet du skal betale.
Du vil motta en faktura fra Mallorca Football Events for turneringsavgiften på € 175.

Hotell-/leilighetskostnader
Et depositum på €100,- per person må overføres innen 20 etter at du har mottatt fakturaen
fra Viajes Adramar. Dette fremgår også av fakturaen du får tilsendt av Viajes Adramar.
Det resterende beløpet for hotellet/leiligheten må betales senest den 31. mars 2019.
En bankoverføring for disse betalingene må sendes til:
• Banco Sabadell
• Adresse = Avda Gabriel Alomar 1.
• PALMA 07006
• BIC: BSABESBB,
• IBAN: ES 41 0081 5138 6800 0117 2927
• Kontoinnehaver: Viajes Adramar, S.A.

Alle lag må betale en administrasjons- og serviceavgift på €10. Dette legges til fakturaen som betales
til Viajes Adramar.
Lag som krever visum/annen dokumentasjon ved
spesiallevering vil få en separat faktura for dette;
Avgiften blir per levering og varierer etter land)
DHL eller SEUR, etc.

Hvis du registrerer deg etter 31. mars 2019 må du betale innen 14 dager etter å ha mottatt
fakturaen fra Viajes Adramar.

Turneringsavgift
Etter at søknaden er sendt og faktura fra fotballarrangøren i Mallorca er mottatt må du
overføre turneringsavgiften på € 175 per lag innen 20 dager etter du mottar fakturaen!
En bankoverføring for denne betalingen må sendes til:
• ABN-AMRO Bank
• Adresse: Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam
• BIC: ABNANL2A,
• IBAN NL02 ABNA 0438479130
• Kontoinnehaver: Mallorca Football Events

Lag som registrerer seg for
Mallorcaturneringen etter 31. mars
2019 må betale:
Turneringsavgiften på € 175
innen 14 dager etter å ha
mottatt fakturaen fra fotballarrangøren i Mallorca.

Du vil få refundert hele turneringsavgiften hvis du avbestiller før 1. april, men ikke etter denne datoen.

Avbestillingsregler og avgifter:
• Avbestilling mindre enn 2 uker før ankomst eller manglende oppmøte: 100% av det samlede beløpet betales.
• Avbestilling mer enn 2 uker før ankomst: 25% av det samlede beløpet betales.
• Vi anbefaler tegning av reise- og avbestillingsforsikring.

Viktig:

Organisasjonen kan ikke holdes ansvarlig for skader på person eller gjenstander som oppstår under,
eller som følge av deltagelse i denne turneringen. Deltagere er med på egen risiko.
Vi anbefaler at alle lag bør passe på at de har god reiseforsikring som inkluderer medisinske forhold
for deres opphold i Mallorca.
Alle vilkår og betingelser for deltakelse i turneringen kan finnes på nettsiden vår.
www.mallorca-tournament.com

