Aftale for deltagere på serviceholdet for Team Herning 2019

For deltagelse i Team Herning frem mod cykelturen til Paris 2019 gælder følgende aftale.
Med accept af aftalen er deltageren indforstået med at:
•
•
•
•

•

Deltage i serviceholdets aktiviteter og servicere cykelholdet i forbindelse med træning og
turen til Paris i 2019. Grundtanken er, at alle skal bidrage til gavn for projektet og de unge.
Projektet afsluttes ved udgangen af 2019.
Deltage i arbejdet med at skaffe sponsorer og i bestræbelserne på at samle penge ind til
projektet - og i øvrigt at agere loyalt i henhold til konceptet.
Medvirke positivt til det sociale liv i og omkring holdet.
Betale kr. 4.500 for egen deltagelse til delvis dækning af hotel og forplejning.
Beløbet (hotelpakken) betales i februar 2019. Prisen inkluderer ikke hjemrejse.
Prisen på hotelpakken er fastsat lavere end de faktiske udgifter på ca. 6.000 kr. Differencen
dækkes af de øvrige deltageres betaling.
Det påhviler den enkelte deltager at sikre sig i fornødent omfang mod sygdom, ulykke og
skade på trediepart, samt eget såvel som andres materiel.
Team Herning påtager sig intet ansvar for den enkelte deltagers sikkerhed i forbindelse med
aktiviteter under Team Herning herunder cykelturen til Paris.

Med accept af deltageraftalen kan følgende tilsvarende forventes af Team Herning:
•
•
•

En funktionel og brugervenlig hjemmeside ( www.teamherning.dk ).
Løbende relevant information til brug for den enkelte deltager.
Udarbejdelse af relevant materiale (sponsorbrochure, sponsorkontrakt mm.) til brug i
forbindelse med kontakten til eventuelle sponsorer.
En veltilrettelagt tur til Paris.

Gældende afbudsregler:
•

Melder en deltager fra inden grupperejsen er betalt 1. april 2019 refunderes det indbetalte
beløb med fradrag af et administrationsgebyr på 750 kr.

Som endelig tilmelding til turen til Paris 2019 og accept af denne deltageraftale indbetales 4.500 kr.
på Team Hernings konto:
Ringkjøbing Landbobank, konto nr. 7670 0005452060.
HUSK at angive fulde navn ifm. bankoverførslen.

