
Navn 

Adresse

Post nr. og by

Telefon / Mobil

Mail

Fødselsdag og år

Medlemskab i 2019

Tidligere deltaget i 2 dages 

Hærvejsmarch

Har kasket

Nyt medlem: Kontingent 2019 kr. 100                 Nyt støttemedlem:  Kontingent 2019 kr. 100       

Deltager i svømmehallen lørdag eftermiddag:  Antal personer  [  ]

Deltager i generalforsamlingen fredag aften:  Antal personer  [  ]

1. Enkeltværelse med bad og toilet fælles for 2 værelser:  Antal nætter [  ]  á  kr. 300

 2. Dobbeltværelse (enkeltværelse m/opredning, bad og toilet)

                                                   Pris pr. person pr. nat:  Antal nætter  [ ] á kr. 200

Jeg deler dobbeltværelse med:  

 Jeg/vi vil gerne leje sengelinned + håndklæde:  Antal  sæt [  ] á  kr.  75

Fællesaktiviteter

Deltager i fællesmiddag lørdag aften:  Antal personer [  ] á kr. 75

Mail tilmeldingen som vedhæftet fil til bestyrelsen: info@brydgraenser.cancer.dk                                                 

eller send den pr. post til Bryd Grænsers kasserer Edel Simonsen Dalumvej 1 st. tv. 2650 Hvidovre

Skriv de enkelte beløb i ”kroner” og tæl sammen her

Hermed gives min/vores tilladelse til at komme med på deltagerlisten     Sæt kryds: Ja [ x ]    Nej  [  ]

Deltagergebyr  til HærvejsmarchenTilmelding 

Tilmelding INDEN 31. MAJ VOKSNE 150 kr. (BØRN op til 20 ÅR) 75 kr.

Tilmelding EFTER 31. MAJ VOKSNE 250 kr. (BØRN) 175 kr.   Skriv venligst beløbet 

Den     /     2019  indbetaler/er indbetalt et beløb til Bryd Grænsers konto i Nordea:           

Reg.nr. 9255 konto nr. 5497 568 090

Overnatning inkl. morgenmad på Asmildkloster Landbrugsskole

Jeg / vi vil deltage på 2x20 km ruten Sæt kryds [  ]

Jeg / vi vil deltage på 2x10 km ruten Sæt kryds [  ]

KRONER

 Jeg bestiller overnatning fra fredag til søndag som nedenfor anført:

Kræftramt/Kræftoverlever Evt. ledsager + børn

TILMELDING - BRYD GRÆNSER - HÆRVEJSMARCHEN 2019

Er medlem Sæt kryds  [  ]

 Antal gange [  ]

 Sæt kryds: Ja [  ]    Nej  [  ]

Er støttemedlem Sæt kryds [  ]  

Antal gange  [  ] 

 Sæt kryds: Ja [  ]    Nej  [  ]


