11-й Європейський тиждень
Європейського Союзу
Велосипедного Туризму (UECT)
71-е ралі AIT

3-й Міжнародний зліт велотуристів
Федерації спортивного туризму України

12-19 липня 2015 року
Жовква : Україна
Увага: для іноземців обов’язковий чинний паспорт, віза непотрібна
ЗАЯВКА
(Надіслати і оплатити до 15 червня 2015 року)
Країна : ........................................................

Федерація : ………………………………........................

Місто : ..........................................................

Назва клубу : ………….. ................................................

1. ДАНІ УЧАСНИКІВ (заповнювати друкованими літерами)
ПРІЗВИЩЕ

Ім’я

№ членс.
квитка

Дата
народження

Стать
(M/Ж)

Адреса : ..........................................................................................................................................................................
Поштовий код : ................

Місто : …………………………………….. Країна : …………………………. ...............

Тел.дом. : ……………………………. Тел.моб. : …………..………....…... ел.пошта: ..................................................
Закресліть квадратик, якщо не даєте згоди UECT на використання своєї електронної пошти для інформування про свої заходи

2. РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК (розмір тарифу стосується тільки учасників з України та країн СНД)
Учасник

Кількість

Розмір внеску

Учасник є членом федерації, яка входить до UECT

X 300 грн.

Учасник є членом федерації, яка не входить до UECT

X 600 грн.

Учасник не є членом федерації велотуризму(туризму)

X 600 грн

Член сім’ї учасника (чоловік/дружина), молодь у віці
від 18 до 25 років з членським квитком
Член сім’ї учасника (чоловік/дружина), молодь у віці
від 18 до 25 років без членського квитка
Учасник у віці до 18 років, незалежно від членства
федерації в UECT

X 150 грн.
X 300 грн.
X 100 грн.
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3. РОЗМІЩЕННЯ – КЕМПІНГ

 Автопричіп-караван

 Автофургон-кемпер : довжина : ..........

 Намет



Готель

Вказано тариф за 8 ночей з післяобіднього часу в суботу 11.07.2014 до полудня неділі 19.07.2015 (без можливості зменшення).
Вкажіть кількість місць та людей (розмір тарифу стосується тільки учасників з України та країн СНД)
Кемпінг

Кількість

Тариф

A – Місце для авто з наметом, автопричепу-каравана
або автофургону-кемпера

X 300 грн.

B – Місце для невеликого намету (2-3 особи)

X 150 грн.

C – Місце для середнього намету (4-5 осіб)

X 200 грн.

D – Місце для великого намету (більше ніж 5 осіб)

X 300 грн.

Електрика (кількість використовуваних точок
підключення)

X 150 грн.

Дорослі у віці старше 18 років

X 200 грн.

Діти у віці 3 -18 років

X 100 грн.

Місце для автомобіля на території кемпінгу

X 100 грн.

Всього по 3
E – готелі, хостели, приватні садиби, квартири
Резервувати самостійно через Інтернет або організаторів ( адреси на сайті)

Сума (грн.)

грн.

Спеціальні ціни для UECT

4. АВТОБУСНІ ЕКСКУРСІЇ (резервування обов’язкове,оплата включає квитки, послуги гіда,
перекладача та обід, розмір тарифу стосується тільки учасників з України та країн СНД)
Eкскурсія

Кількість

Ціна за
особу

Замками Львівщини

X 300 грн.

Древній Львів

X 300 грн.
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Сума (грн.)

грн.

Субота

П’ятниця

Четвер

Середа

Вівторок

Понеділокi

Неділя

Субота

5. ХАРЧУВАННЯ(розмір тарифу стосується тільки учасників з України та країн СНД)
Кількість

Ціна за
особу
X 50 грн.

A - Сніданок
B - Обід-вечеря

X 100 грн.

C - Прощальна вечеря
Субота 18/07/10

X 250 грн.
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6. ІНШЕ : (розмір тарифу стосується тільки учасників з України та країн СНД)
Назва

Кількість
S : ……….
M : ………
L : ……….
XL : ……..
XXL : …….

Футболка

Ціна

Сума (грн.)

X 100 грн.

Горнятко 400 мл

X 80 грн.

Всі сувеніри будуть з символікою Тижня
Страхування: Всі учасники повинні індивідуально застрахувати свою
цивільну відповідальність перед третіми особами і представити
організаторам свій договір страхування. Якщо страхування відсутнє, то
учасник зобов’язаний придбати його на місці ЄТВТ за вказану ціну

X 200 грн.

Всього по 6
РАЗОМ:

2+3+4+5+6

грн.

грн.

Обов’язкова інформація: Особа, яку слід повідомити в екстренних випадках
Прізвище та ім’я .............................................................

 ...........................................................................

Адреса ..........................................................................................................................................................................
Поштовий індекс , місто .................................................

Eл. пошта ..............................................................

ВАЖЛИВО
Відмова учасника : У випадку письмової відмови заявленого учасника, надісланої до 15 червня
2015 року, організатори повернуть йому попередньо сплачений реєстраційний внесок. Після
вказаної дати реєстраційний внесок залишається в розпорядженні організаторів
● При отриманні стартового набору за пільговим тарифом, учасник повинен надати організаторам
документ, що підтверджує його членство у федерації.
● Оплату послуг згідно із заявкою учасник може зробити шляхом безготівкового перерахунку на
банківський рахунок Львівської обласної ФСТ (реквізити будуть вказані на сайті ЄТВТ в березні 2015 року)
або під час реєстрації на місці проведення заходу

Додаткова інформація:
Прізвище, ім’я : ............................................................................................................................................................
Aдреса :
..............................................................................................................................................................
Поштовий код, місто : .................................................................................................................................................
Tелефон : ......................................................
Ел.адреса ..................................................................................
Я приймаю вищевказані умови та правила (кожен учасник повинен поставити свій підпис):
Підписи осіб, які заповнили заявку: ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Заповнені заявки слід надсилати до Львівської ОФСТ поштою за адресою: вул.Залізнична,16, м.Львів, 79018
або на електронну скриньку: info@ewct2015.org.ua
Довідки за телефонами:067-6728844 (Олексій Сопілко) ; 095-2775001, 067-3702881 (Тарас Пахолюк)
Адреса Інтернет-сторінки ЄТВТ-2015: www.ewct2015.org.ua
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