
woÍ|ds biggest indooř Íootba|| tournóment 'ol goveÍnmeht emp|oye€l

33Íd touÍnament

2O15n-16ocrober

33. světový poIicejní turnaj v haIovém fotbaIu
PŘ|HtÁŠKA 20r 5
VYPLŇTEVšEcHNA PoLE FŘ|HLÁsKY

Název týrnu:

l l  l u rna l e  muzu

ozbr. sIožka/oddě|ení:

Země:

r-r turnale zen o Turnaje mužů nad 35 |et 3 Turnaje muŽŮ nad 45 |et

Město:

Pošt. adre5a:

Íel' přes denI

Fax:

E  ma i l :

Kontaktní osoba

)méno:

Bydliště:

TeIeÍon:

Podpisem níže souhlasím se všemi podmínkamituÍnaje a potvrzuji, žéiim řozumím. současně
přebířám odpovědnost za úhřadu v€šk€rých turnajovýó pop|atků a jsem sřozuměn 5 úhradou
bankovním převodem'

]méno a příjmeni (tiskacím písmem):

Datum, místo: Podpis:

Poznámka: tuto přih|ášku by mě| podepsat váš kapitán nebo vedouCí



INFORMACE O HOSTECH
Počet hostů ce|kem:
Doprava (autobusem/autem/letadlem):

Datum a čas přÚezduI
Datum a ča5 odjezdu:
Údaje o příletu:

Údaje o od|etu:

Letištní transfeÍy: mikřobus

Budete požadovat |etištn í tra n sfer? OAno ONe Pío ko|ik cestujících;

Pozoř: pokud siřezeřvujete třansfeřy n€bo požadujete zv|áštní s|užbý
o |etu' |derýváš t'ým využije.

mu5íte uvést oodÍobnosti

Požadavky na ubytování
1. MaÍve|d/ přosté chatky z a|u P|e(hu typ 27 (90,00 EURo za osobu/4 no<i):
(3- a 4LŮŽKOVÉ cHATKY s PoLoPENzl]

OAno ONe

2. Mařveld/ x*** BUNGALoVY (120'oo EURoza osobu/4 no<i):
(4, 5,6,8 a 9LŮŽKoVÉ BUNGALoVY 5 Po|oPF|\7i)

OAno ONe

3. Marveld/ ***** BUNGALOWS (140,00 EURO za osobu/4 no(i)r
l /LŮz hovi BU l\G A| o!"ý \p \AlJ NoU' ViŘ|VKo J' oPA| oVA( i \PR( HoU' Po I oP|'N /i)

!Ano  !Ne

4. Hote| Mařve|d/***** skvě|ý hote| (1ó0,00 EURo za osobu/4 no(i): !Ano  !Ne
(4LŮŽKoVÁ apaÍtmá VČETNĚ per|ičkové koupe|e, bazénU, tureckých parních láznía da|ších možnostíV
hote|u, s PoLoPENZi) (cena p|atí při 4 osobách V apartmá)

Reservace daIších dnů před turnajem
] ' Maíve|d/ chatky z alu p|echu typ 27: € 28,00 osoba a noc - bez stravování

2. ÍMarVeId/ BungaIov"*"" €  30.00 osoba a noc. bez stravování

3. Marveld/ Bungalov: """*" €  35'00 osoba a noc bezstravování

4. Marveld/ Hotel: ***""superior € 45.00 osoba a noc _ bez stravování

Uvedte, ve kteďch dne<h <hcete pobývat, a ko|ik |idí bude ve skupině:

O 06' ř ien ce|kem osob Ve skupině: Da|šídny po akci

O 07. řÚen Ce|ke m osob ve sku pin ě: 
(pouze Hote| Mařve|d' nutno vyžádat) :

! 08.říjen ce|kem osob Ve skupiné:- o]6'říjen Ce|kem osobve skupině:
O 09. řÚen ce|kem osob Ve skupiné:- Otz.i ijen Ce|kem osob Ve skupině:
O 10.řÍen ce|kem osob Ve skupině:- O]8.řÚen Ce|kem osobve skupině:
o ] ] ' iíjen Ce|kem osob ve skupiné| -

) i l



Jak registrovat váš tým do WP!sT
PokUd se váš tým chce zúčastnit 33. ročníku po|icejního turnaje v ha|ovém fotbalu, musíte se do l. čeřven-
(e 2015 ořihlásit orostřednictvím tohoto formu|áře.

Do l. červen<e 2015 nám musíte sdě|it přesný počet osob ve Vašem týmu. Priorita registrace je dána
pořadím přih|ášek. Přih|ášku |ze zas|at poštou, faxem nebo e-maiIem.

Budou přijaty pouze ofi(iá|ní přih|ášky.

Přih|ášky Vyp|ňte spráVně a úpIně. Za případné Vícenák|ady přizpracování přih|ášek, dané revizemi
nebo opravou chyb, nese výhradní odpovědnost žadate| a tým, který přih|ášku předk|ádá.

Po předání5Vé přih|ášky a obdrženífaktury na turnajoVý pop|atek musíte uhradit startovné 175 €
nejpoŽději do l. če]venCe 20l5 bankovním převodem na Účet:

Banco ABN AMRO
B(ink22, 71 51 CR Eibergen.
59.10.29.618
ABNANL2A
NL05 ABNA 0591 0296 18
Stichting World Peace Indoor Soccer Eibergen.

o úh'adu ceny.hatky, bunga|ovu nebo hote|ového apařtmá budete požádáni při příjezdu neboji
uhřadte bankovním převodem, pokudjste se řozhod|ivyužít pleÍerovanou rezervaci.

Viza.
Pokud do Nizozemí potřebujete Víza, předejte organizaciWP|sT nejpozději do 1. července 2015 seznam
Všech č|enů Vašeho Úmu sejmény.

lJ Všech č|enů delegace uvedte:jméno, přÍmení datum narození čís|o pasu, datum Vydání a datum konce
olatnostioasu.

NizoŽemská Vys|anectví mají Ve|mi přísné požadavky na vízovou agendU a nelze dostatečně zdůrazni! jak
důležité je, aby by|a žádost o Vízum podána Včas. Více informací o postupu získání Víza naidete na našem
webu www.wpist.nl

ADRESA:

Btc:
IBAN:
íVlaj i te|ÚčtU:

Předání přihlášky
Přihlášku do WPIsT můžete zas|at faxem, e-maj|em nebo poštou:

Naše poštovní adresa:
lUorld Police lndoor Soccer Tournament
MorsTo
7151 MX Eibergen
Nizozemí

Náš fax:
0049 28749017765

Náš e-mail:
info@wpist,nl

l , ' i


