X° International Football
Summer Camp 2016
Formulaire de réservation Hôtel
(Palermo - Italy) - 3 au 9 Juli 2016
Patent van :
Naam_______________________________ Voornaam______________________________
De ondergetekenden :
Naam__________________________________Voornaam____________________________
Straat_________________________________ nr____Stad____________________________
Geboorte datum____________________Geboorte plaats___________________________
Tel_________________GSM________________email_________________@____________
Ik reserveer n.1 kamer met een totaal van ____ bedden (Het kind dat mee doet aan de stage is
niet inbegrepen), voor de volgende personen :
Ouders : Naam____________________________ Voornaam__________________________
Ouders : Naam____________________________ Voornaam__________________________
Kind van minder dan 15 jaar : Naam___________________Voornaam__________________
Kind van minder dan 15 jaar : Naam___________________Voornaam__________________
Kind van meer dan 15 jaar : Naam_____________________Voornaam__________________
Kind van meer dan 15 jaar : Naam_____________________Voornaam__________________
Economische voorwaarden : (*)
- Een dubbel kamer voor 790 euro (395 euro per persoon) met volpensioen inbegrepen
- 50% korting voor de 3de en 4de bed voor kinderen onder de 15 jaar (197,50 euro per persoon)
- 20% korting voor de 3de en 4de bed voor een volwassen (316 euro per persoon)
- Een extra 15 euro per dag voor single kamer.
(*) Prijzen begrijpen niet: de extra drank bij maaltijden, de consumpties aan de bar en alles wat niet
staat in ‘la quotte comprend’ dat gepubliceerd werd op de website www.goldenteamacademy.com.
Check-in zondag 3 Juli 2016 om 15:00 u – Check-out zaterdag 9 Juli 2016 à 10:00u (6 nachten). De
kosten van eventuele maaltijden voor of na de uurrooster van de check in en check out bedragen 15
euro per persoon. Alle prijzen zijn BTW inbegrepen.
x Ik ben van plan om de geldende voorwaarden voor de leden van het Golden Team Academy uit te
breiden tot de periode die volgt op de stageweek. Je reserveer n. ___nachten volgendop de stageweek,
met Check-out op datum _________ 2016 om 10:00u, voor ___ volwassenen ( 66,20 euro per
persoon/per dag), voor n.____ kind minder dan 15 jaar (34,10 euro per kind/per persooon), voor n. ___
kortingen voor een 3de of 4de bed voor volwassenen (53,30 euro per persoon/per dag). Voor deze extra
dagen tel ik het kind dat de stage heeft gevolgd wel mee.
Ik ga een voorschot storten van 50% van de totale reserveringssom. Deze storting zal gebeuren bij de
BANCA SELLA, begunstigde Golden Team Academy, IBAN: IT78X0326804603052120937160 Codice Swift/BIC : SELBIT2B . Deze reservatie maakt integraal deel van de inschrijving van het kind
voor de stage.
Ik geef toestemming om mijn persoonlijke gegevens te gebruiken – Overeenkomstig ART 13 DEC.
Wetregel 196/2003 - Beheerder : Golden Team Academy. Ik stel vast dat mijn persoonlijke gegevens
gebruikt zullen worden voor de reservatie. Ik stel ook vast dat het recht voorzien in ART 7 D. van de
wetgeving 196/2003, dat onder ander mij het recht geeft tot uitstel, verandering en schrapping van de
gegevens van mijn zoon/dochter en dat ik dus mij kan verzetten tegen het gebruik van mijn gegevens
bij de beheerder zoals hierboven vermeld.
Getekend
______________________

Datum
_____________________

