
Tilmelding og betaling til HÆRVEJSMARCHEN 2019
Denne erstatter tidligere girokort. Denne blanket er alene for manuel tilmelding og betaling.
Tilmelding og betaling kan også ske online på www.haervejsmarchen.dk

Fornavn 

Efternavn 

Adresse 

Email 

Telefon 

Fødselsdato 
(Fødselsdato bruges til at registrere din tilmelding)

Tilmelding antal kilometer på ruterne:
 2 x 45 2 x 40 2 x 30 2 x 20 2 x 10 Gået antal gange

Priser inkl. HVM medalje indtil 31. maj fra 1. juni Beløb (Dkr.)
Startkort voksne kr. 200,- kr. 250,- 

Startkort børn og unge til 20 år kr. 125,- kr. 175,- 
 
Overnatning
Nordre skole fredag lørdag søndag i alt antal x kr. 80,-

Sportshal       fredag lørdag søndag  i alt antal x kr. 80,-

Bespisning
Morgenmad   lørdag søndag  mandag  i alt antal x kr. 60,-

Aftensmad     fredag lørdag  søndag i alt antal x kr. 100,-

Festmiddag: 3 retters menu    lørdag kl 18.30   i alt antal x kr. 150,-

Samlet pris (I alt Dkr.) .........................................................................................

Bemærk venligst
Udfyld denne tilmeldingsblanket, tag 2 kopier, 1 til dig selv, og send 1 til HÆRVEJSMARCHEN via e-mail info@haervejsmarchen.dk eller med post til: 
HÆRVEJSMARCHEN, Tingvej 17, 8800 Viborg

Betaling kan ske på to måder
1. Ved at overføre beløbet fra din netbank til kontonummeret her nederst på betalingsblanketten
2. Ved at udfylde og lægge betalingsblanketten ind i din bank, der sørger for overførsel til vores konto

HUSK: Dit CPR nummer ved indbetaling er vores registrering, når vi også modtager kopi af denne blanket på en af de to måder, som er nævnt ovenfor, 
- en ny blanket for hver deltager (For at se, hvad du er tilmeldt)
Alt, hvad der er bestilt og betalt senest den 15. juni, ligger klar til dig, når du ankommer til Viborg til HÆRVEJSMARCHEN 2019
NB: Endags startkort á kr. 100 (uden medalje) – og startkort til børnemarch á kr. 75 kan købes ved ankomst til Viborg

Betalingsblanket / Payment instruction 
Udfyldes med blokbogstaver / Use capital letters.        

Hæves på konto / To be debited to account no.:                                   CPR nr. / Cpr. no.:

 
Ref. på kontoudskrift / Ref. on account statement:   HÆRVEJSMARCHEN

Modtager / Recipient:      HÆRVEJSMARCHEN, Tingvej 17,  8800 Viborg

Reg. Nr / Reg. no.: 9255 Konto nr. / Account no.: 6500139802 

Meddelelse til modtager (max 20 tegn) / Message to beneficiary (max. 20 characters):

DELTAGER CPR NUMMER:

Beløb / Ammount: 
                                                                                              
Udførselsdato dato / Date of transfer: 

Underskrift / Signature:

Dkr.


