
Ozbr. složka/oddělení: 

Země:                           Město:

Pošt. adresa:

Tel. přes den:

Fax:

E-mail:

Jméno: 

Bydliště:

Telefon:

Fax:

E-mail:
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35. světový policejní turnaj v halovém fotbalu
PŘIHLÁŠKA 2017
VYPLŇTE VŠECHNA POLE PŘIHLÁŠKY

Název týmu:

Zapojí se do:
      Turnaje mužů          Turnaje žen                Turnaje mužů nad 35 let          Turnaje mužů nad 45 let

Kontaktní osoba

Podpisem níže souhlasím se všemi podmínkami turnaje a potvrzuji, že jim rozumím. Současně 
přebírám odpovědnost za úhradu veškerých turnajových poplatků a jsem srozuměn s úhradou 
bankovním převodem.

Poznámka: tuto přihlášku by měl podepsat váš kapitán nebo vedoucí

Jméno a příjmení (tiskacím písmem):

Datum, místo: Podpis:
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Pro kolik cestujících:

1. Marveld/ prosté chatky z alu plechu typ 27 (95,00 EURO za osobu/4 noci):
(3- a 4LŮŽKOVÉ CHATKY S POLOPENZÍ)

2. Marveld/ **** BUNGALOVY (125,00 EURO za osobu/4 noci):
(4, 5, 6, 8 a 9LŮŽKOVÉ BUNGALOVY S POLOPENZÍ)

3. Marveld/ ***** BUNGALOWS (145,00 EURO za osobu/4 noci):
(7LŮŽKOVÉ BUNGALOVY Se SAUNOU, VÍŘIVKOU, OPALOVACÍ SPRCHOU, POLOPENZÍ)

4. Hotel Marveld/ ***** skvělý hotel (175,00 EURO za osobu/4 noci):    
(4LŮŽKOVÁ apartmá VČETNĚ perličkové koupele, bazénu, tureckých parních lázní a dalších možností v 
hotelu, S POLOPENZÍ) (cena platí při 4 osobách v apartmá)                                           

INFORMACE O HOSTECH

Letištní transfery: mikrobus

Pozor: pokud si rezervujete transfery nebo požadujete zvláštní služby,  musíte uvést podrobnosti 
o letu, který váš tým využije.  

Počet hostů celkem:
Doprava (autobusem/autem/letadlem): 
Datum a čas příjezdu: 
Datum a čas odjezdu: 
Údaje o příletu:
Údaje o odletu:

  Budete požadovat letištní transfer? NeAno

NeAno

NeAno

NeAno

NeAno

Požadavky na ubytování

Reservace dalších dnů před turnajem
1.  Marveld/ Chatky z alu plechu typ 27:  € 28,00  osoba a noc – bez stravování

2.  Marveld/ Bungalov****                       € 32.00  osoba a noc – bez stravování

3.  Marveld/ Bungalov: *****                    € 37.00  osoba a noc – bez stravování

4.  Marveld/ Hotel: *****Superior             € 45.00  osoba a noc – bez stravování

Další dny po akci 
(pouze Hotel Marveld, nutno vyžádat) :

03. říjen           Celkem osob ve skupině:  
04. říjen           Celkem osob ve skupině:  
05. říjen           Celkem osob ve skupině:     
06 říjen           Celkem osob ve skupině:  
07. říjen           Celkem osob ve skupině:  
08. říjen           Celkem osob ve skupině:  

13. říjen           Celkem osob ve skupině:  
14. říjen           Celkem osob ve skupině:  
15. říjen           Celkem osob ve skupině:  

Uveďte, ve kterých dnech chcete pobývat, a kolik lidí bude ve skupině: 
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PREFEROVANÁ REZERVACE:  
Pokud chcete využít preferovanou rezervaci, musí být 
celá cena ubytování vaší skupiny uhrazena do 25. září 
2017. Nezapomeňte, že preferovaná rezervace urychlí 
zápis v hotelu a budete moci okamžitě na pokoje.

Platba musí proběhnout bankovním převodem: (po obdržení 
faktury od naší organizace)

       Banco ABN-AMRO 
ADRESA:        Brink 22, 7151 CR Eibergen.
Číslo účtu:      59.10.29.618
BIC:        ABNANL2A
IBAN:        NL05 ABNA 0591 0296 18
Majitel účtu:            Stichting World Peace Indoor Soccer Eibergen.

NEANO

Jak registrovat váš tým do WPIST
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   Banco ABN-AMRO 
ADRESA:    Brink 22, 7151 CR Eibergen.
Číslo účtu:  59.10.29.618
BIC:    ABNANL2A
IBAN:    NL05 ABNA 0591 0296 18
Majitel účtu:  Stichting World Peace Indoor Soccer Eibergen.

Budou přijaty pouze o�ciální přihlášky.

Pokud se váš tým chce zúčastnit 34. ročníku policejního turnaje v halovém fotbalu, musíte se do 1. červen-
ce 2017 přihlásit prostřednictvím tohoto formuláře. 

Do 1. července 2017 nám musíte sdělit přesný počet osob ve vašem týmu. Priorita registrace je dána 
pořadím přihlášek. Přihlášku lze zaslat poštou, faxem nebo e-mailem. 

Po předání své přihlášky a obdržení faktury na turnajový poplatek musíte uhradit startovné 185 € 
nejpozději do 1. července 2017 bankovním převodem na účet:

Přihlášky vyplňte správně a úplně. Za případné vícenáklady při zpracování přihlášek, dané revizemi 
nebo opravou chyb, nese výhradní odpovědnost žadatel a tým, který přihlášku předkládá.

Předání přihlášky

O úhradu ceny chatky, bungalovu nebo hotelového apartmá budete požádáni při příjezdu nebo ji 
uhraďte bankovním převodem, pokud jste se rozhodli využít preferovanou rezervaci. 

Přihlášku do WPIST můžete zaslat faxem, e-mailem nebo poštou:

Náš fax:
0049 2874 9017765 

Náš e-mail:
info@wpist.nl

Naše poštovní adresa:  
World Police Indoor Soccer Tournament
Mors 7a
7151 MX Eibergen
Nizozemí

Víza:
Pokud do Nizozemí potřebujete víza, předejte organizaci WPIST nejpozději do 1. července 2017 seznam 
všech členů vašeho týmu se jmény.

U všech členů delegace uveďte: jméno, příjmení, datum narození, číslo pasu, datum vydání a datum konce 
platnosti pasu.

Nizozemská vyslanectví mají velmi přísné požadavky na vízovou agendu a nelze dostatečně zdůraznit, jak 
důležité je, aby byla žádost o vízum podána včas. Více informací o postupu získání víza najdete na našem 
webu www.wpist.eu

PREFEROVANÁ REZERVACE:  NEANO
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