NEW YORK CITY MARATHON
6. NOVEMBER 2016
Forhåndspåmelding–betaling av depositum.
Bryne, 12/10 2015.
Kjære maratonløpere og ledsagere!
Vi takker så mye for din interesse til å bli med oss til New York City Marathon 2016.
Vi tar nå imot forhåndspåmeldinger – innbetaling av depositum.
Ved å betale inn et depositum på kr. 4700,- pr. løper er du forhåndspåmeldt og
garantert deltakelse i New York City Marathon 6. november 2016.
Depositum for eventuell ledsager betales etter at du har mottatt programmet for turen.
Vi sender deg program og påmeldingsskjema for turen til N.Y.C. Marathon 2016 så
snart det foreligger en gang på nyåret. ( Februar / Mars 2016 ). Vi viser til program og
pris for turen i 2015 på vår hjemmeside: www.rogaland-marathon.no
Opplegg og pris blir stort sett det samme i 2016 som for 2015.
Det kan bli litt prisendring når det gjelder hotell, startlisens og flyreise.
NB! Alle reiser via Gardermoen til New York.
For at du skal være sikret startlisens og tur med oss til New York Marathon 2016,
må et depositum på kr. 4700,- være innbetalt til oss innen mandag 16. november 2015.
Dersom du / dere ikke har betalt depositum innen denne dato, vil deltakere på
ventelisten få tilbud om startlisens og tur til N.Y.C. Marathon 2016.
Påmeldingen er uforpliktende inntil 14 dager etter at du har mottatt det endelige
programmet for turen til New York City Marathon 2016, og har akseptert vårt tilbud.
Programmet for turen blir sendt dere så snart vi har fått priser på startlisens, hotell og
flyreise tur–retur New York m.m.
NB! Dersom du velger å trekke deg fra turen til New York Marathon, må du innen 14
dager etter mottatt program, gi skriftlig beskjed til oss om at du trekker deg fra turen til
New York Marathon 2016. Du vil da få refundert kr.3.500,Vi ber deg innbetale depositum til :
Rogaland Marathon Tour A/S. Kontonr. 3325.32.35506. Betaler du på nettbank, må du
få med følgende: Navn og adresse på løper og at beløpet gjelder depositum N.Y.C.
Marathon. 2016.
NB! Turen til New York Marathon 2015, var utsolgt i februar måned 2015.
Ønsker du å løpe N.Y.C. Marathon i 2016, bør du være raskt ute med påmeldingen.
Lykke til med treningen ! Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål.
Vennlig hilsen
Rogaland Marathon Tour A/S
Adresse: Postboks 441, 4349 Bryne.

E-mail: s.tours@online.no Fax: 51482545.
Hjemmeside: www.rogaland-marathon.no

Sven Serigstad.

M: 90871661.

