MALLORCA

FOOTBALL

TOURNAMENTS

2019

TURNIEJ MAJORKA 2019 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WSZYSTKIE DANE NALEŻY WPISAĆ WIELKIMI DRUKOWANYMI LITERAMI

Poziom sportowy drużyny:

Nazwa drużyny
Wybrane daty turnieju:

2-6 maja

9-13 maja

Zgłoszenie udziału w
Turniej mężczyzn

Turniej mężczyzn 55+ (tylko 9-13 maja)

Turniej mężczyzn 35+

Turniej kobiet

Turniej mężczyzn 45+

Turniej kobiet 35+ (tylko 9-13 maja)

Doskonały

Dobry

Średni

Słaby

Bardzo słaby

Osoby towarzyszące / turyści

Klub
Kraj

Miejscowość

Adres pocztowy
Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

Osoba kontaktowa
Imię i nazwisko
Adres prywatny

Tel.

Faks

Adres e-mail
Czy przesłać oficjalną broszurę turniejową?

Tak

Nie

Potwierdzamy przeczytanie Regulaminu i wyrażamy zgodę na jego warunki (zgodnie z treścią na stronie WWW www.mallorca-tournament.com). Umowa dotycząca
turnieju Majorka jest chroniona prawem międzynarodowym. Organizatorzy wykorzystają te środki w celu zagwarantowania respektowania i przestrzegania
Regulaminu turnieju. Wszystkie spory będą rozstrzygane przez sądy Hiszpanii.

Płatności należy dokonywać przelewem bankowym po zrozumieniu i zaakceptowaniu Regulaminu.

Imię i nazwisko

Data i miejsce

Podpis

Formularz musi zostać podpisany przez upoważnioną
osobę, posiadającą odpowiedni dowód tożsamości.

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 ***

= Pokój jednoosobowy / Apt.

= Pokój dwuosobowy / Apt.

Deya standard mieszkanie ***
Deya Superior mieszkanie ***
Verdemar mieszkanie widok ulicy ***
Verdemar mieszkanie Widok morza ***
Verdermar Studios widok ulicy***
Verdermar Studios Widok morza ***
Sun Beach ***
Holiday Centre *** superior
Vista club mieszkanie *** (maksymalnie 5 osób)
Vista club mieszkanie *** (maksymalnie 3 osób)
Vista club Studios *** (maksymalnie 2 osób)
Portoﬁno standard mieszkanie ***
Portoﬁno Superior mieszkanie ***

na życzenie

2-6 / 9-13 maja

2-6 / 9-13 maja

= Pokój trzyosobowy / Apt.

N/A

N/A
N/A

dodatkowe
noce po
6.05 / 13.05.2019

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

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

N/A

2-6 / 9-13 maja

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 maja

Liczba dodatkowych nocy /osób

dodatkowe
noce wcześniej
2.05 / 9.05.2019

Liczba dodatkowych nocy /osób

= Apartament 4-osobowy

Liczba mieszkań

2-6 / 9-13 maja 2-6 / 9-13 maja 2-6 / 9-13 maja

Liczba mieszkań

2-6 / 9-13 maja 2-6 / 9-13 maja

na życzenie

Liczba pokoi

2-6 / 9-13 maja 2-6 / 9-13 maja

dodatkowe
noce po
6.05 / 13.05.2019

dodatkowe
noce po
6.05 / 13.05.2019

= Apartament 5-osobowy N/A = niedostępne

Liczba dodatkowych nocy /osób

dodatkowe
noce wcześniej
2.05 / 9.05.2019

wyborczy 1,2,3

Nie Liczba pasażerówonen

Przykład

Tak

Przewóz do/z lotniska
zawarty w pakiecie

Data odlotu

Data przylotu

Szczegółowe informacje dotyczące cen za dodatkowe noclegi są dostępne na naszej oficjalnej stronie WWW i w załączniku z cenami dołączonym do tego zaproszenia.
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Self Catering mieszkanie in Santa Ponca
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ALL INCLUSIVE mieszkanie in Santa Ponca

8

7

6

5

4

3

2

1

Hotele in Santa Ponca

dodatkowe
noce wcześniej
2.05 / 9.05.2019

Łączna liczba gości

okres 2 - 6 maja & 9 - 13 maja 2019

Prosimy o wskazanie 1., 2. i 3. wyboru na formularzu zgłoszeniowym. Zrobimy wszystko, aby zakwaterować każdą drużynę we wskazanym przez nią hotelu lub
apartamencie. Jeśli wybrany hotel lub apartament będzie niedostępny, Viajes Adramar poinformuje o dostępnych hotelach lub apartamentach.

Wybrany hotel / apartament

E-mail do: info@mallorca-tournament.com
Lub przefaksuj do: 0049 2874 9017765
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Aby wziąć udział w imprezie, drużyna musi przesłać formularz zgłoszeniowy na adres:
info@mallorca-tournament.com Formularz zgłoszeniowy zostanie przekazany partnerowi organizatorów –
operatorowi turystycznemu Viajes Adramar. Nasz partner zajmie się rezerwacją noclegów w hotelach lub
apartamentach i wystawi fakturę z kwotą do zapłaty. Mallorca Football Events prześle drużynie fakturę za
opłatę turniejową w wysokości 175 euro.

Koszty hoteli/apartamentów
W ciągu 20 dni od otrzymania faktury wystawionej przez Viajes Adramar należy przelać depozyt w
wysokości 100 euro za osobę. Informacje na ten temat zostaną także podane na fakturze otrzymanej od
Viajes Adramar.
Pozostałą kwotę za noclegi w hotelach/apartamentach należy uregulować do 31 marca 2019 r.
Opłaty należy przelewać na rachunek:
• Banco Sabadell
• ADRES = Avda Gabriel Alomar 1.
• PALMA 07006
• BIC: BSABESBB,
• IBAN: ES 41 0081 5138 6800 0117 2927
• Właściciel rachunku: Viajes Adramar, S.A.

Wszystkie drużyny pokrywają też opłatę za
administrację i obsługę wynoszącą 10 euro. Kwota ta
zostanie dodana do łącznej sumy faktury wystawionej
przez Viajes Adramar.
Wszystkie drużyny wymagające wiz lub innych
dokumentów wysyłanych w specjalnych przesyłkach
poniosą dodatkowe koszty. Opłaty będą pobierane za
każdą przesyłkę i różnią się w zależności od kraju i
kuriera (DHL, SEUR itp.).

Drużyny rejestrujące się po 31 marca 2019 r. muszą pokryć opłaty w terminie 14 dni
od otrzymania faktury wystawionej przez Viajes Adramar.

Opłata turniejowa
Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego i otrzymaniu faktury od organizatorów
turnieju należy uregulować opłatę turniejową równą175 euro za drużynę w ciągu 20
dni od daty otrzymania faktury!
Opłatę turniejową należy przelać na rachunek:
• ABN-AMRO Bank
• Adres: Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam
• BIC: ABNANL2A,
• IBAN NL02 ABNA 0438479130
• Właściciel rachunku: Mallorca Football Events

Drużyny rejestrujące się po 31
marca 2019 r. muszą pokryć
opłaty w terminie 14 dni
od otrzymania faktury
wystawionej przez Viajes
Adramar.

Drużynie przysługuje prawo do zwrotu pełnej kwoty opłaty turniejowej w przypadku
odwołania uczestnictwa przed 1 kwietnia, ale nie po tej dacie.

Koszty wycofania uczestnictwa:
• Wycofanie na mniej niż 2 tygodnie przed przylotem lub niestawienie się podlega opłacie 100%.
• Wycofanie więcej niż 2 tygodnie przed przylotem podlega opłacie 25%.
• Zalecamy wykupienie ubezpieczenia podróżnego i na wypadek odwołania podróży.

Ważne:

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub obrażenia powstałe podczas turnieju lub w wyniku
udziału w nim. Uczestnicy biorą udział w turnieju na własne ryzyko. Uczestnikom turnieju zalecamy posiadanie
odpowiedniego ubezpieczenia podróżnego obejmującego opiekę medyczną na okres pobytu na Majorce.
Regulamin uczestnictwa w turnieju można znaleźć na naszej stronie WWW.
www.mallorca-tournament.com

