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MALLORCA TOURNAMENT 2018 TILMELDINGSBLANKET

Holdnavn:

Deltager i:

Herreturnering

KvindeturneringOld Boys-turnering (+35)

Old Boys-turnering (+45)

Ikke-spillere / Grupper/turister 

Afdeling

Land By

Postadresse

Telefon, dagtimer Fax

Mail

Kontaktperson

Navn

Privataddresse

Telefon

Mail

Fax

Ønsker I at modtage den o�cielle turneringsbrochure? Ja Nej

Denne aftale underskrives af den ansvarshavende 
person, og skal vedlægges behørig identi�kation

Vi bekræfter at have læst og forstået Vilkår & Betingelser (Terms & Conditions) (som beskrevet på www.mallor-
ca-tournament.com). Mallorca Tournament er med hensyn til denne kontrakt beskyttet af International Lov. 
Mallorca Tournament vil benytte denne beskyttelse til at sikre at Vilkår & Betingelser bliver respekteret og 
overholdt, og vil I tilfælde af kon�ikter hermed forbundet, benytte sig af den spanske domstol. 
Der betales via bankoverførsel, og Vilkår og Betingelser er forstået og accepteret.

Fulde navn Sted & dato

Underskrift

SKRIV ELLER PRINT VENLIGST ALLE INFORMATIONER MED STORE BOGSTAVER.
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GÆSTEINFORMATION

Samlet antal gæster Ankomstdato Afrejsedato

Foretrukket hotel/lejlighed

Antal hotel/værelser

x Dobbeltværelse (2 voksne per værelse / perioden 3.-7. maj) 

x Trippelværelse (3 voksne per værelse / perioden 3.-7. maj) 

x  Enkeltværelse (1 voksen per værelse / perioden 3.-7. maj) 

Den oplyste pris er for hotel, halvpension samt lufthavnstransport t/r.

Antal lejligheder

x lejlighed / 4 personer (4 voksne per lejlighed / perioden 3.-7. maj) 

x lejlighed / 3 personer  (3 voksne per lejlighed / perioden 3.-7. maj) 

x lejlighed / 2 personer  (2 voksne per lejlighed / perioden 3.-7. maj) 

Deya

x lejlighed / 4 personer (4 voksne per lejlighed / perioden 3.-7. maj) 

x lejlighed / 3 personer  (3 voksne per lejlighed / perioden 3.-7. maj)

x lejlighed / 2 personer  (2 voksne per lejlighed / perioden 3.-7. maj)

x studie / 2 personer  (2 voksne per studio / perioden 3.-7. maj)

Verdemar

        PRIORITET:       1.    e.   2.   e.  3.  e.  4.   e.  5.  e.  6.  

Hotel Santa Ponsa Playa 3 ***

Hotel Casablanca 3***+

Hotel Bahia del Sol  4 ****

Hotel H10 Casa del Mar 4 ****

Hotel Playas del Rey ***

Hotel Rey don Jaime **** Superior Superior

Hoteller 

Gade synhavudsigt

overlegenstandard

                PRIORITET:       1.     e.   2.   e.  3.   e.  4.   e.   5.   
Verdemar Apart.

Verdemar Studios

Deya

(3 stjerner superior)Sun Beach *** superior

Holiday Center + +

*** superior

Lejligheder

(stjerner kategori 3 nøgle)

(stjerner kategori 3 nøgle)

(stjerner kategori 3 nøgle)

(stjerner kategori 3+ nøgle)
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Ekstra overnatninger før turneringen

29/04  antal personer i alt:

28/04  antal personer i alt:

30/04  antal personer i alt:

01/05  antal personer i alt:

02/05  antal personer i alt:

Ekstra overnatninger efter turneringente 

08/05  antal personer i alt:

09/05  antal personer i alt:

10/05  antal personer i alt:

11/05  antal personer i alt:

inkluderet i pakkerneLufthavnstransport

Lufhavnstransport: Ja Nej antal: 

Alle detaljer vedrørende �yafgange skal oplyses ved booking af enhver 
lufthavnstransport eller særlig lufthavnsservice. 

07/05  antal personer i alt: 

For at deltage i turneringen skal holdet tilmeldes ved at maile tilmeldingsblanketten til: 
info@mallorca-tournament.com
Organisationensender herefterjeres tilmel ding til vores rejseselskab,Viajes Adramar. De vil organisere jeres 
reservering af hotel- eller lejlighed, og sende en faktura til dig på det beløb, der skal betales.

I vil herefter modtage en faktura fra Mallorca Football Events på deltagergebyret på € 175.

Hotel / lejlighedsudgifter

Sådan tilmelder du dit hold

Den oplyste pris er for indkvartering i lejlighed med selvforplejning samt lufthavnstransport t/r. 

Lejligheder for 1 eller 2 personer tildeles kun ved særlig henvendelse. 

Alle priser og oplysninger er tilgængelige via den o�cielle webside, og �ndes desuden i 
prisappendikset til denne invitation. Flybilletter er ikke inkluderet!

Der skal betales et depositum på 100€ pr. person inden for 20 dage efter I modtager jeres faktura fra 
Viajes Adramar. Dette angives på den faktura, I modtager fra Viajes Adramar.

Sun beach

Holiday Center

x lejlighed / 2 personer  (2 voksne per lejlighed / perioden 3.-7. maj)

x lejlighed / 3 personer  (3 voksne per lejlighed / perioden 3.-7. maj)

x lejlighed / 3 personer  (3 voksne per lejlighed / perioden 3.-7. maj)

x lejlighed / 2 personer  (2 voksne per lejlighed / perioden 3.-7. maj)
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Bankoverførsel for denne betaling skal ske til:

•  ABN-AMRO Bank
•  Adresse: Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam
•  BIC: ABNANL2A, 
•  IBAN NL02 ABNA 0438479130
•  Kontoindehaver: Mallorca Football Events

Betalingen sker via bankoverførsel til: 

• Banco Sabadell
• ADRESSE = Avda Gabriel Alomar 1.
• PALMA 07006
• BIC: BSABESBB, 
• IBAN: ES 41 0081 5138 6800 0117 2927
• Kontoindehaver: Viajes Adramar, S.A. 

Alle hold bliver opkrævet et administrations-og service-
gebyr på 10€. Beløbet vil blive tillagt den endelige 
faktura, der skal betales til Viajes Adramar.

Alle hold, der behøver visum/dokumentation leveret 
specielt, vil blive faktureret separat for disse ydelser. 
Priserne varierer fra land til land, og vil blive opkrævet 
per ydelse (DHL eller SEUR, osv.).

Deltagergebyr

Betingelser/gebyr for afbestilling

Det resterende beløb for hotellet/lejligheden skal betales senest den 31. 
marts 2018.

I er berettiget til at få hele det indbetalte beløb for turneringen tilbage, 
hvis I afbestiller før den 1. april, men ikke efter denne dato. 

Efter at have indsendt tilmeldingsblanket og efterfølgende have modtaget faktura fra  
Mallorca Football Events, skal I overføre et deltagergebyr på: 
€ 175.- per hold senest 20 dage efter modtagelsen af fakturaen!

Hold, der tilmelder sig turneringen 
efter d. 31. marts 2018 betaler 
følgende: 

Deltagergebyret på € 175 
senest 14 dage efter 
modtagelse af faktura fra 
Mallorca Football Events.

• Afbestilling mindre end 2 uger før ankomst, eller udeblivelse 100% af det samlede beløb.
• Afbestilling mere end 2 uger før ankomst, 25% af det samlede beløb.
• Vi anbefaler at tegne rejse- og afbestillingsforsikring.

Vigtigt:
Organisationen kan ikke stilles til ansvar for skader grundet eller opstået på grund af deltagelse I 
denne turnering. Al deltagelse sker på eget ansvar. Vi anbefaler at alle hold selv sørger for at have en 
god rejseforsikring, inkluderende lægehjælp m.m., forud for deres ophold på Mallorca.

Yderligere information er tilgængelig på vores hjemmeside:  www.mallorca-tournament.com

Hvis du tilmelder dig efter d. 31. marts 2018, skal betaling ske senest 14 dage efter modtagelse af 
faktura fra Viajes Adramar.


