Přihláška na 39. Evropské setkání Aero-přátel 2020
von Freitag, den 04. bis Montag, den 07.09.2020 in Osterfeld im Burgenlandkreis
od pátku 04. do pondělí, 07.09.2020 v Osterfeld okres Burgenland /D
Vorname/křestní jméno

Nachname/Jméno

Fahrer/řidič:
Mitfahrer/spolujezdec 1
Mitfahrer/spolujezdec 2
Mitfahrer/spolujezdec 3
Mitfahrer/spolujezdec 4

Adresse/adresa

Straße und Hausnummer/ulice a číslo
Postleitzahl und Ort/PSČ a místo

Telefon
Fahrzeug/Typ

E-Mail:

Vozidlo/typ

rok výroby

Es gibt verschiedene Varianten der Teilnahme am 39. Europatreffen der Aero-Freunde in Osterfeld vom Fr. 04. bis Mo. 07.09.2020
Existují různé varianty účasti na 39. Evropské setkání Aero přátel od 04. do 07.09.2020.

A zúčastněné vozidlo, 2 osoby v dvoulůžkovém pokoji

450,00 €

€

B zúčastněné vozidlo, 1 osoba v jednolůžkovém pokoji

280,00 €

€

C bez vozidla, 2 osoby v dvoulůžkovém pokoji

425,00 €

€

D bez vozidla, 1 osoba v jednolůžkovém pokoji

255,00 €

€

E zúčastněné vozidlo bez přenocování se snídaní:

158,50

€ na osobu

x

osoby

€

15,00

€ na osobu

x

osoby

€

Jednodenní výlet autobusem do Lipska,v pondělí 07.09.20

€

Prosím převeďte registrační poplatek účastníků nejpozději do 30.06.2020 na tento zvláštní účet:
Kontoinhaber/Majitel účtu:
IBAN:
BIC:
Stichwort/Heslo:

Rainer Matthei
DE83 1209 6597 0007 6766 95
GENODEF1S10
Europatreffen 2020

KontoNr. 7 6766 95
Sparda-Bank Berlin eG

Přihlášky zašlete prosím

elektronicky e-mailem na adresu:
nebo papírovou formou na adresu:

h.matthei@gmx.de

Rainer Matthei
Alte Provinzialstraße 4
D 06686 Lützen OT Lösau

Uzávěrka přihlášek pro všechny účastníky je 30. června 2020
Žádáme Vás o pochopení, že jen placené zápisy se zpracovávají.

Informace k ubytováním Varianty A/B/C/D

Ubytování se snídaní bude v období od 04. do 07.09.2020 centrálně od nás objednané.
Obsazení pokojů následuje po obdržení registračního poplatku. Pokoje jsou rovnocenné.
Cena pokoje za prodloužené dny závisí na celkovém objemu rezervovaných pokojů
Momentálně zde lze udat pouze běžnou cenu, která se může případně snížit.
Jednolůžkový pokoj se snídaní cena € 74, - / noc
Dvoulůžkový pokoj se snídaní cena € 99, - / noc

V případě předčasného příjezdu uveďte datum příjezdu

Den příjezdu

V případě pozdějšího odjezdu uveďte datum odíjezdu

Den odjezdu

Beru na vědomí svým podpisem podmínky výběrového řízení a zřeknutí odpovědnosti.
Datum:

Podpis:

