10-de Europese Week
Van de « Union Européenne de CycloTourisme »

10-de Week van de Portgese bond voor Rijwieltoerisme
Van 06 tot 12 Juillet 2014
Murtosa Portugal
Inschrijving
0p te sturen en te betalen voor 15 Juni 2014
Land : .............................................................
Club : .............................................................

Bond :………………………………..
Nummer van de Club…………..

1. Identiteit van de deelnemers (in hoofdletters aub )
NAAM
Voornaam

Lidnummer

Geboortdatum

Geslacht M/V

Adres : .......................................................................................................................................................
Postnummer : ...................
Gemmeete : …………………………………….. Land : ………………………….

Tél. : ……………………………. GSM : …………..………....…... mail adres: ...........................................
Als de UECT uw mail adres niet mag gebruiken om u op de hoogte te houden van haar organisasies : aub
dit vakje aankruisen.
[
2. Inschrijving

T
Deelnemers

a lid aangesloten bij de UECT
Deelnemer-Lid van een bond

Aantal

x 35 €
x 40 €

p bond lid aangesloten bij de
Deelnemer-geen lid van een
UECT
e
Deelnemer zonder lidkaart rijwieltoerist

x 20 €
x 10 €
Totaal 2

€

c

 Caravan
 Camping car
 Tent
Forfait voor 8 nachten van zaterdagnamiddag
05 07 2014 tot zondag 13 07 2014 (korter periode niet mogelijk)
i
Het aantal plaatsen en kampeerders aub aanduiden

t
a
A – Standplaats met auto, caravan
of camping car
t
B – Standplaats met tent voor
i 2 personen
C – Standplaats voor tent met 4 tot 5 personen
o meer dan 5 personen
D – Standplaats voor tent met
Électriciteit…(aantal auto’s n
of camping cars)
Camping

Aantal

r
i
E – Hotels,jeughebergen, B&B,
s gîte
Aub zelf per internet te reserveren
e
d
a
n
s

Prijs

x 35 €
x 15 €
x 20 €
x 25 €
x 25 €
x 25 €
x 10 €
x 15 €

Personen ouder dan 18 jaar
Kind van 3 tot 18 jaar
p
Standplaats voor auto

uect.org

Totaal
(EURO)

x 40 €
x 15 €

z

Familie : Partner (echtgenoot of echtgenote) en jongeren van
18 tot 25 jaar met lidkaart.
Familie : Partner (echtgenoot
u of echtgenote) en jongeren van
18 tot 25 jaar zonder lidkaart.
n of wel of geen lid van een bond
Deelnemer jonger dan 18 jaar
aangesloten bij de UECT. e

3) Logement - Camping

Prijs

Totaal
(EURO)

Totaal 3

Spéciale UECTprijs….
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€

4) Excursies per bus (verplicht te reserveren) minimum 50 personen (inbegrepen zijn tikets voor het
museum, de gids, de vertaler en de maaltijd).
Excursie

Prijs per
persoon

Aantal

Porto (bezoek aan de wijnkelders van Porto)
Fatima (Religieuze kaholieke site)

X 30 €
X 30€

Totaal 4
Zaterdag

Vrijdag

Donderdag

Woensdag

Dinsdag

Maandag

Zondag

5. Eetgelegenheid
Zaterdag

Totaal
(EURO)

aantal

€
Bedrag
(EURO)

Prijs

a. Ontbijt

x…3 €

b. Middagmaal

x…6 €

c. Afsluitend
diner
12 Juli 2014

x…18 €
Totaal 5

6. Andere diensten:

Maat

T-shirt ( S, M, L, XL)

aantal

Prijs

X5 €
Totaal 6

€
Bedrag €

Al deze artikelen zullen voor deze gelegenheid bedrukt zijn..
7. Verzekering.
Alke deelnemer moet persoonlijk verzekerd zijn en aan de organisator kunnen bewijzen dat zijn
verzekering Burgelijke Aansprakelijkheid geldig is in het organiserende land
Totaal : 2 + 3 + 4 + 5 + 6 =
-

€

Inschrijving na 15 mai 2014 + 10% (afsluiting van de inschrijvingen op 15 juni 2014)
Algemeen totaal

€

- Verplicht te vermelden : persoon te contacteren in geval van ongeval
Naam en voornaam ………………………………………………………….
Adres ……………………………………………………………….…..
Postnummer en gemeente ……………………………………………………..
Telephoon ………………………Mail adres…………………………………

BELANGRIJF

● U zult uw lidkaart 2014 moeten tonen in Murtosa bij de ontvangst van
● U moet voor 15/06/2014 betalen op de rekening van de volgende bank

uw documenten.

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-Agenciaa da Murtosa
Praça Jaime Afreixo, 3870 -224 MURTOSA Telephoon : 234860160 ::Fax : 234860167
CONTA: 0528016296830 da Caixa Geral de Depósitos
NIB: 0035 0528 00016296830 95
IBAN CODE : PT50 0035 0528 00016296830 95 BIC SWIFT : CGDIPTPL

Met vermelding van de naam van de deelnemer die deze inschrijving heeft gedaan
Ik aanvaar de voorwaarden hierboven vermeld
TE………………………………………., op ……………………..20

Alle ingeschreven personen moeten tekenen
Alle correspondentie moet gestuurd worden aan:
Camara Municipal de Murtosa
Paços do Concelho da Murtosa, Praça do Município, 1 3870-101 Murtosa Tel: (+351) 234 830 110
Mail adres: uectmurtosa2013@cm-murtosa.pt www.murtosaciclavel.com/uectmurtosa2014

(van maandag tot vrijdag 8:30-12:30/13:30 – 17:30)

uect.org
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