Anmälningstalong till TJEJGÅING 2012
V Ä N L I G E N T E X TA T Y D L I G T

Vi anmäler följande lag till Tjejgåing i Stad:.....................................................................................................................Arrangemangsdatum:..............................................
Företag/Lagnamn..................................................................................................................................................Telefon kontaktperson................................................................
Mejladress till kontaktperson............................................................................................................................................................................................................
Faktura önskas (Kostnad 30kr) Fullständig fakturaadress..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Vi tillhör följande klass: Klass 1 Företag/organisationslag med fler än 500 kvinnliga anställda
Klass 2 Företag/organisationslag med 100-499 kvinnliga anställda
Klass 3 Förenings-/privatlag samt företag/organisationslag med 25-99 kvinnliga anställda
Klass 4 Förenings-/privatlag med färre än 25 kvinnliga medlemmar
Klass 5 Företagslag/organisationslag med färre än 25 kvinnliga anställda
Om inte klass anges placeras laget i klass 1.
NAMN (Alla deltagares namn och adress måste anges)
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ADRESS				
Vänligen ange ev. c/o vid adressering till företag.
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Skicka talongen till Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Kvibergs Idrottscenter, 415 82 GÖTEBORG ,
eller faxa till 031-726 61 14

ANMÄLAN 2012
OM DU BETALAR SENAST
		

31/3 FÖR ATT DELTA I ETT VÅRARRANGEMANG

		

30/6 FÖR HÖSTARRANGEMANGET

					DELTAR DU I UTLOTTNINGEN AV EN

KAMERA

ANMÄL DIG ENKELT OCH BEKVÄMT VIA

www.tjejgaing.com

INDIVIDUELL ANMÄLAN:
Gäller dig som inte ingår i ett lag.
Anmäl dig via vår hemsida. Där får du ett kontrollnummer som
ska anges på inbetalningen.

DELTAGARAVGIFTEN är 185 kr
Anmäld är du när inbetalningen
är registrerad på Tjejgåingkansliet.
Efteranmälan 230:-/deltagare,
betalas på plats arrangemangsdagen.

Eller anmäl dig genom att betala in deltagaravgiften.
GRUPPANMÄLAN:
Anmäl ert lag via vår hemsida. När du fyllt i formuläret får du
ett kontrollnummer. Kom ihåg att ange kontrollnumret på
inbetalningskortet när du betalar.
Eller
- Faxa, mejla eller skicka in anmälan med namn och adress på
alla deltagare. Kom ihåg att ange vilken lagkategori ni tillhör.
Skriv lagnamnet på inbetalningskortet.
Kom ihåg att ange fullständing fakturaadress om faktura önskas
(Kostnad 30kr)
Vänligen ange ev. c/o vid adressering till företag
ESKILSTUNA
Tjejgåing arrangeras i Eskilstuna både vår och höst. Om du anmäler
och betalar för båda samtidigt betalar du 350kr.
STOCKHOLM
Tjejgåing arrangeras i Stockholm både vår och höst. Om du anmäler och betalar för båda samtidigt betalar du 350kr.
NUMMERLAPPAR
Alla som betalat deltagaravgiften kan hämta ut en nummerlapp
på plats arrangemangsdagen.
Nummerlappar som skickas (gäller endast Stockholm) går till
den adress som anges på anmälan. Ange ev. c/o om nummerlapparna ska skickas till företaget.
Ring kansliet om inte nummerlappen kommit dagen innan
arrangemanget.

GÅ FLER FÖR MINDRE
Samla ihop ett lag på
11 personer men betala för 10
22 personer men betala för 20
33 personer men betala för 30

POKALER

Pokaler delas ut till de lag som har flest antal
deltagare inom de fem olika klasserna.
Kryssa för på talongen och inbetalningskortet
vilken kategori ni tillhör. Vid fler lag med
samma deltagarantal lottas priset.

KLASSINDELNINGAR

1 Företag/organisationslag med fler än
500 kvinnliga anställda
2 Företag/organisationslag med
100-499 kvinnliga anställda
3 Förenings-/privatlag samt
företag/organisationslag med 25-99
kvinnliga anställda
4 Förenings-/privatlag med färre än 25
kvinnliga medlemmar
5 Företagslag/organisationslag med färre
än 25 kvinnliga anställda

Om inte klass anges placeras laget i klass 1.

Du kan kontrollera din anmälan på www.tjejgaing.com

Svenska Gång- och Vandrarförbundet
Kvibergs Idrottscenter, 415 82 GÖTEBORG

Telefon: 			
Fax: 			

PlusGirokonto:
E-post: 			
Hemsida: 			

031-726 61 10, 13
031-726 61 14
619 82 07-0
tjejgaing@vsif.se
ww.tjejgaing.com

Anmälan är bindande.
Inbetald deltagaravgift återbetalas
endast mot uppvisande av läkarintyg.
Deltagande sker på egen risk.

