Skivereniging Regio Zwolle
Reiscommissie

Aanmeldingsformulier skireis 20 tot 29 januari 2023 naar Valtournenche in Italië
Deelnemer 1
Roepnaam
Initialen
Achternaam
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Geboortedatum
Vast telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Lid van de NSkiV
Lid van de SRZ
Lid van andere skiver.
Dieet
Huur ski’s
Huur schoenen
Tel. nr. thuisblijvers
Medische noodzaak
plek in bus?

Deelnemer 2

Nee/ja: lidnr
Nee/ja
Nee/ja: welke?
Nee/ja: soort dieet
Nee/ja
Nee/ja

Nee/ja: lidnr
Nee/ja
Nee/ja: welke?
Nee/ja: soort dieet
Nee/ja
Nee/ja

Nee/ja: waar in bus?

Nee/ja: waar in bus?

Indien je voor het eerst meegaat, graag een pasfoto inzenden voor november 2021
Schrijft/schrijven zich in voor de skireis naar Valtournenche in Italië in
***hotel Tourist en wil(len) een van onderstaande arrangementen:
Graag het betreffende vakje aankruisen.
0 tweepersoonskamer incl. 6-daagse internationale skipas van zondag t/m vrijdag: €1133 p.p.
0 eenpersoonskamer incl. 6-daagse internationale skipas van zondag t/m vrijdag: €1238 p.p.
0 Indien je bent geboren voor 31-05-1958 krijg je €35 korting op bovenstaande prijs
0 Indien je bent geboren voor 01-11-1942 krijg je €350 korting op bovenstaande prijs (gratis skipas)

Prijs gebaseerd op 31 deelnemers onder voorbehoud van wijziging prijzen skipas en
dieseltoeslag bus. Bij meer/minder deelnemers wordt de prijs lager/hoger.
Inschrijving is pas geldig na overmaking van €100 p.p. op rek.nr. NL60INGB0008402826 t.n.v.
Skivereniging Regio Zwolle. Restantbedrag vóór 1 november 2021.
De deelnemers moeten lid zijn, c.q. voor de duur van een jaar lid worden van de Skivereniging Regio
Zwolle (SRZ).
Indien je lid bent van de NSkiV of van een bij de NSkiV aangesloten skivereniging betaal je
€15 en indien je daarvan geen lid bent betaal je €30 voor het lidmaatschap van de SRZ.
Indien je de SRZ machtigt om eenmalig het lidmaatschapsgeld van €15,- of €30,- van je bankrekening af te
schrijven ontvang je een korting van € 5,-Ik machtig de SRZ tot het afschrijven van het lidmaatschapsgeld
Ik ben op de hoogte van de privacyverklaring
Formulier mailen naar: travel.skiverenigingzwolle@gmail.com
Skivereniging Regio Zwolle – aangesloten bij de Nederlandse Skivereniging
www.skiverenigingzwolle.nl

Vergeet niet de toestemmingsverklaring in te vullen

Skivereniging Regio Zwolle
Reiscommissie

Skivereniging regio Zwolle
Toestemmingsverklaring AVG
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging,
sportactiviteiten en de skireis. Ook willen we foto’s en eventueel filmpjes van u in onze nieuwsbrief/
bewaarboekje plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om uw gegevens hiervoor te
gebruiken.
Ik geef de Skivereniging Regio Zwolle toestemming voor de hieronder aangekruiste
gegevensverwerkingen:



Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website, in de nieuwsbrief en in een
gedeeld album, waarin de foto’s worden gedeeld met andere reizigers.



Het opnemen van mijn naam en foto in het smoelenboek t.b.v. de skireis



Mijn emailadres op te nemen in de nieuwsbrief, zodat andere mensen mij kunnen benaderen als zij
mee willen reizen naar een opstapplaats of reünie.



Mijn naam en telefoonnummer via de reiscommissie beschikbaar te stellen zodat andere reizigers mij
kunnen benaderen.



Mij gedurende 5 jaar na de laatste keer dat ik mee ben geweest op reis te benaderen voor bijvoorbeeld
een reünie of bijzondere gebeurtenis.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en
organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

Naam:
Geboortedatum:
Datum:

Handtekening

Formulier mailen naar: travel.skiverenigingzwolle@gmail.com

Skivereniging Regio Zwolle – aangesloten bij de Nederlandse Skivereniging
www.skiverenigingzwolle.nl

