IMAF Europe Congress & Course 2019
Kongressen bliver i år afholdt i Exincourt i Frankrig i weekenden fredag d. 18. oktober til søndag d. 20.
oktober.
IMAF Danmark arrangerer igen i år en samlet rejse til kongressen. John Gage sensei (7. Dan Nihon Jujutsu),
Nobetsu sensei (10. Dan Karate-Do), Komoto sensei (6. Dan Aikido) og mange flere står for undervisningen

Program
Du skal regne med følgende program for turen

•
•
•
•
•
•

Fredag d. 18. oktober, fly fra København til Strasbourg, afgang morgen/formiddag. Vi flyver
sammen, men har endnu ikke besluttet ruten, som kommer til at afhænge af prisen.
Transport i Strasbourg sker i udlejningsbiler
Fredag d. 18, oktober - branch directormøde, kl. 16.30. Bemærk INGEN træning fredag
Lørdag d. 19. oktober - træning 9.00-12.00 og 14.00-18.00
Søndag d. 20. oktober - træning 9.30-12.30
Søndag d. 2o. oktober, fly til København, ankomst aften

Pris
Følgende er inkluderet:
•
•
•
•

Fly København-Strasbourg retur
Lokal transport
Kursus lørdag og søndag med 2 x frokost
Overnatning på hotel i delt dobbeltværelse med morgenmad

Prisen ligger på ca. kr. 3.500.- for dette, men afhænger meget af hvor mange vi bliver, og hvornår flybillet
m.v. bestilles. Endelig afregning sker efter hjemkomsten.

Tilmelding, depositum og restbetaling
Du skal tilmelde dig ved at sende oplysningerne nedenfor til imaf2019@imaf.dk.
Tilmelding skal ske hurtigst muligt! Det skal ske senest d. 5. september. Du skal sammen med tilmeldingen
overføre depositum på kr. 2.000.Regnr. 6610 Kontonr. 4620818 (IBAN DK1666100004620818)
Restbetaling kr. 2.000.- skal ske senest d. 23. september 2019.

Bekræftelse
Du modtager en bekræftelse på e-mail ved din tilmelding og modtagelse af betaling.

Personlig information, der skal oplyses ved tilmelding
•
•
•
•
•
•
•
•

dit fulde navn, som det står i dit rejsepas (ikke budopas/medlemsbog)
alder og fødselsdato (er du under 18 år skal du have tilladelse fra dine forældre for at deltage!)
adresse og postnummer
telefonnummer (fast og mobil)
e-mailadresse
klub
grad
IMAF pasnummer (for sortbælter)

Betingelser
Når du betaler depositum, så̊ accepterer du samtidig følgende betingelser:
•
•
•

Tilmeldingen er bindende fra d. 5. september/ved indbetaling af depositum – evt. omkostninger i
forbindelse med ændringer skal du afholde.
Du er selv ansvarlig for rejse-, ulykke- og evt. afbestillingsforsikring
Dit rejsepas skal være gyldigt og evt. restriktioner må ikke gælde EU lande.

Har du nogen spørgsmål, så send en mail til imaf2019@imaf.dk
På vegne af IMAF Denmark

Med venlig hilsen
Thomas Mikkelsen
Kasserer, DJJF

