INFORMATION ANG HOTELLBOENDE på

SCANDIC CROWN
För att kunna boka in alla deltagande spelare & ledare som ska bo på Scandic
Crown måste ni maila bif blankett ifylld senast 26 november till:
sport.goteborg@scandichotels.com
All tillresta lag, bor på Scandic Crown 1 – 5 januari, vilket ingår i deltagaravgiften.
Lag som inte går till slutspel checkar ut och åker hem efter frukost 4 januari. Se
hotellinfo via denna länken till: Scandic Crown
Senast i vecka 49 får ni besked om rumsfördelning. Ni skickar in namnlista till
Hotellet med rumsfördelningen, senast 17 dec. Hotellet förbehåller sig rätten att
fördela de boende efter de rumskategorier som finns tillgängliga.
I första hand bor ledare i dbl-rum och spelare bor i 3- & 4-bäddsrum. Målet är att
respektive lags ledare och spelare bor i samma korridor. Hotellet måste även få
information om vem som är ansvarig för gruppen, om kontakt måste tas under
turneringens gång med något lag. Denne ledare måste delta i GIC / bo på hotellet
under GIC. Nedanstående talong ska därför ifyllas o insändas!
Logikostnader:

Ledare & spelare som betalar deltagaravgift:
fritt (= ingår i delt.avg )
Ledare/spelare (som bet. delt.avg.) som vill bo i enkelrum:
200 kr per natt utöver delt.avg.
Denna extrakostnad betalar respektive ledare direkt till
hotellet.

OBS! Hotellets stora frukostbuffé ingår i alla ovan nämnda logialternativ!
Med vänlig hälsning
Göteborgs Ishockeyförbund

Dick Carlsson
Tävlingsledare

HOTELLRUMSBOKNING
____________________________ kommer till GÖTEBORG ISHOCKEY CUP med:
Klubb

____________ ledare, varav _______ st är kvinnor som ska bo i eget rum.
Antal

antal

( får ev dela rum m en kvinnlig ledare från ett annat lag )

OBS! Ledare bor i dubbelrum och spelare bor i tre- eller fyrbäddsrum !

____________ spelare, varav _______ st är flickor*.
Antal

antal

* = Flickor bor tillsammans i eget rum ( får ev dela rum med en tjej från ett annat lag ).
Ankomstdatum: _________

Ca kl: _________

Avresedatum:
mht ev tåg-/flygresa som ej kan bokas om!
Utslagna lag får bo kvar till 5/1 men får då inget av delt.avg. återbetald. Vi
vill bo kvar å hotellet till ovanstående datum även om vi ej går vidare till
slutspel: (om ”JA”, sätt ett X på raden): ____
De antal / bokningar som ifylls förutsätter vi gäller fr o m 1 januari t o m 5 januari, alt.
4 januari kl 12.00 (=vid ej slutspel). Meddela ev avvikelse i rutan ovan !

Alla får besked från Scandic Crown i v 49 ang boende.
V v ifyll nedanstående (en gång till även om det är samma uppgifter som på
”SVARSTALONGEN”) då denna beställning ju ska mailas till Scandic Crown !

Ort: __________________________ Datum: _________________
Namn:_________________________________________

Tel : ________/_______________________arb

Tel: : _______/______________________________ bost . Mobiltel: _______/_________________________
e-mailadress: ________________________________________________________________ arb
e-mailadress: ________________________________________________________________ bost
Ovanstående ledare är – gentemot hotellet – ansv. ledare för laget och mottar info från hotellet till laget.

MAILA DENNA BLANKETT IFYLLD SENAST 27 NOVEMBER TILL:
sport.goteborg@scandichotels.com

