2nd INTERNATIONAL SHOC&Shadow MEETING IN POLAND
Drugi Międzynarodowy Zlot SHOC i Shadow w Polsce
ZGŁOSZENIE
Wypełnij brązowe pola i wyślij zgłoszenie na adres mailowy SHOC@vp.pl
Poczekaj na nasze potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
Na naszym potwierdzeniu znajdziesz numer konta bankowego do przelewu
Prosimy dokonaj przelewu należności
UWAGA – ostateczny termin wpłat – 15.04.2017
DRUGI MIĘDZYNARODOWY ZLOT SHOC&Shadow W POLSCE
Poczekaj na nasze potwierdzenie otrzymania przelewu i zapraszamy na

Imię i nazwisko

Ksywa

Kraj

Klub *

Model motocykla

Numer rejestracji

Rok prod.

Jeśli chcesz dopisać w jednym zgłoszeniu osobę towarzyszącą lub całą grupę wykorzystaj poniższe linijki.

* Klub - Jeżeli jesteś członkiem klubu SHOC lub Shadow wpisz tutaj jego nazwę. Jeżeli nie, wpisz po prostu „Shadow Easy Rider”, nie ma problemu.
MEETING RULES - zasady spotkania
Wysyłając niniejsze zgłoszenie przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że Drugie Międzynarodowe Spotkanie SHOC w Polsce to prywatne, niekomercyjne i
bez dochodowe spotkanie przyjaciół i znajomych, miłośników motocykli Honda Shadow. Przyjmuję także do wiadomości i akceptuję, że przyjeżdżam na
spotkanie na własną odpowiedzialność celem dobrej wspólnej zabawy w gronie innych miłośników motocykli Honda Shadow.

Podpis

Opłata wpisowa / kaskowe „all inclusive”
Wliczone koszty : Organizacja spotkania i przejazdów, konkursy, inne ...
x

Tutaj wpisz ilość zgłaszanych powyżej osób :

50,00 zł

=

0,00

zł

Zakwaterowanie pod namiotami + pełne wyżywienie
Zakwaterowanie pod namiotami na wynajętym, strzeżonym i zamkniętym polu namiotowym z pięknym widokiem na panoramę wybrzeża.
Wliczone – miejsce na polu namiotowym, 3 x śniadanie, 3 x kolacja, parking strzeżony dla motocykli, wstęp na imprezy, koncerty na żywo
x

Tutaj wpisz ilość zgłaszanych powyżej osób.

3 doby

x

86,00 zł

41,00 zł

=

=

0,00

Gadgety zlotowe – zamówienie
Pamiątkowy t-shirt zlotowy
Tutaj wpisz ilość zamawianych koszulek

x

... a tutaj ich rozmiary np. 1 x M, 2 x XL

0,00
zł
w czarnym kolorze

Koszulka dostępna jest wyłącznie w czarnym kolorze.

Okolicznościowy bezrękawnik z okazji 5 Urodziny SHOC Wielkopolska
x
26,00 zł
=
Tutaj wpisz ilość zamawianych koszulek
... a tutaj ich rozmiary np. 1 x M, 2 x XL ...
... w wybranym przez siebie kolorze.

0,00
zł
w czarnym kolorze
w białym kolorze
w kolorze czerwonym

2017 MEETING BADGE
Naszywka zlotowa

x

20,00 zł

=

0,00

zł

SHOC WLKP CLUB BADGE
Naszywka klubowa SHOC WLKP

x

20,00 zł

=

0,00

zł

Razem do zapłaty

0,00

zł

zł

