ANMÄLAN Måla och Må Bra i Kroatien/Motovun 17-24/6 2017

£ Jag anmäler mig till Kroatienresan. Utförlig info om utrustning, flygtider,
slutbetalning mm. kommer i kallelsen i samband med slutbetalningen ca 6 veckor före avresa.
Totalpris 12.750 kr. inkl. flyg Norwegian, busstranfer, halvpension, del i dubbelrum, målningskurs....
Jag målar: £ Akvarell £ Akryl £ Annat______________ £ Målat flera år £ Målat en del £ Nybörjare
£ Jag anmäler mig senast 5 månader (12/9) före avresa och erhåller 250 kr Boka-Tidigt-Rabatt. £ Diplomrabatt
£ Önskar enkelrum. Tillägg 1.750:- (eget dubbelrum för enkelbruk).
Jag lider av: £ Astma £ Allergi £ Diabetes £ Annat _____________________________________________
£ Önskar specialkost för min allergi._______________________________________________________________
Namn______________________________________________________Födelseår__________________________
Adress______________________________ Postadress ________________________________________________
Telefon bostad________________________Telefon mobil______________________________________________
E-post __________________________________________ Namnteckning________________________________
Posta kupongen till: OÄNDLIGA MÖJLIGHETER V:a Storgatan 38, 611 32 Nyköping eller skriv ett vanligt mail till
e-post: info@oandligamojligheter.com med samtliga ovanstående uppgifter.
Anmälan är bindande. Du betalar 20% av totala avgiften i anmälningsavgift i samband med din skriftliga
anmälan. Anmälningsavgiften återbetalas ej vid ev avbokning. BG: 5344-4873

Så här bokar du:

Ring och försäkra dig om att det finns plats på telefon 070 3830012. Eller maila till: info@oandligamojligheter.com
Skicka sedan in bifogad anmälningsblankett. Anmälan är bindande.

Researrangemang:

Du betalar 20% av totala avgiften i anmälningsavgift senast 31/1 2017.
Anmälningsavgiften återbetalas ej. Senast 30 dagar före resa/kursstart skall hela avgiften vara betald. Om slutbetalning inte sker i tid har vi som
arrangör rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd.
Om bokningen sker mindre än 30 dagar före kursstart betalas hela avgiften i samband med bokningen.
Avbokning: om du får förhinder gäller följande:
• hela avgiften, utom anmälningsavgiften, återbetalas mer än 30 dagar före resa.
• 3-4 veckor före resa/kursstart återbetalas halva avgiften.
• inom 3 veckor före resa/kursstart kan resan ej avbokas utan giltigt läkarintyg.
• om du måste avbryta resan/kursen pga t ex sjukdom betalar du hela avgiften.

Medföljande resesällskap:

De som ej deltar i målarkursen men ändå vill följa med är välkomna om plats finns. Medföljande betalar för hela researrangemanget förutom
själva kursavgiften. En adm.avgift tas ut. Priset är baserat på hel eller halvpension, ev utflykter mm beroende på resmål, men kan anpassas efter
önskemål. Kontakta oss för prisinfo.

Rabatter:

Researrangemang: 250 kr i Boka-Tidigt-Rabatt om du bokar senast 5 månader före avresa. 500 kr Diplomrabatt efter 5 resor med OM.

Priser och tillägg:

I angivna priser ingår kurs, resa (om du inte bokar resan själv) inkvartering, måltider enligt respektive researrangemang, ev flygtillägg och
moms. Du kan välja till enkelrum mot tillägg (begränsat antal) om du bokar tidigt. Reservation för prisändringar beroende på bränsletillägg
och avgångstider. Om den lokala valutan på respektive resmål förändras och fördyrar resan från bokningsdatum till avresedatum, kan mindre
prisjusteringar förekomma.
Vi som researrangör ansvarar ej för merkostnader för anslutningsflyg, tåg mm vid ev ändring av avgångstider för flyget.

Försäkring/avbeställningsskydd

ingår ej i resan. Se vidare avbokningsregler ovan. Se gärna över din hemförsäkring – reseskydd. Vissa hemförsäkringar ingår reseförsäkring.

Oändliga Möjligheter har av Kammarkollegiet godkänd säkerhet enligt resegarantilagen.

