Miniature i Tune 2017 - Tilmeldingsblanket
Jeg ønsker at deltage i Miniature i Tune 10. - 14. juli 2017
på Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve, Danmark
(Brug blokbogstaver) Navn………………………………………………………………….

Adresse………………………………………………………………………………
Postnummer……………By…………………………………Land…………………
Telefon…………………………Mailadresse………………………………………..
Valg af A-kursus, 3 dage
Mandag, tirsdag og onsdag
(angiv bogstav, tal og kursets navn)
1.prioritet …………………………...
2.prioritet …………………………...
3. prioritet…………………………...

Valg af B-kursus, 2 dage
Torsdag og fredag
(angiv bogstav, tal og kursets navn)
1.prioritet ……………………………………
2.prioritet ……………………………………
3. prioritet……………………………………

Jeg har behov for specielle hensyn mht. mad, da jeg er:

vegetar
diabetiker
Andet:
Jeg ønsker at sælge miniaturer på markedet, der afholdes i forbindelse med kurset
1
2
3
4
5
6

Hvilke ydelser ønsker du
Middag og værelse søndag, morgenmad mandag
Værelse søndag, morgenmad mandag
Kursus mandag den 10. juli kl. 10 til fredag den 14. juli kl. 17
Middag fredag den 14. juli kl. 18
Middag og værelse fredag, morgenmad lørdag
At betale i alt

Pris kr.
Angiv dit valg
505
350
5.770
155
505

Ved tilmeldingen betales et beløb på minimum 500 kr. eller evt. hele prisen (summen af 1-5).
Sidste frist for betaling af den resterende pris er den 1. maj 2017.
Betalingsmetode – sæt x
…………Elektronisk bankoverførsel til Miniature i Tunes bankkonto i Nordea Bank.
Hvis du betaler fra Danmark angives reg.nr. 2413 - kontonr. 4391 469 003. Du skal som ”tekst på
modtagers kontoudskrift” angive dit navn samt bogstav og tal for det A-kursus og det B-kursus du
har angivet som 1. prioritet. (f.eks Jane Smith A3B4)
Hvis du betaler fra udlandet angives Swift adresse DABADKKK, Iban kontonr.
DK2020004391469003.
Du skal som ”tekst på modtagers kontoudskrift” angive dit navn samt bogstav og tal for det Akursus og det B-kursus du har angivet som 1. prioritet. (f.eks Jane Smith A3B4).
……….. Check – udstedes til Miniature i Tune att. Kirsten Børsting.
Send tilmeldingsblanket og evt. check til: Miniature i Tune, Att. Kirsten Børsting, Lejrvej 59, Kirke
Værløse, 3500 Værløse, eller send en scannet udgave af din tilmeldingsblanket til
miniatureitune@hotmail.com
…………………………………………………………………………………………………
Dato
Underskrift

