Inbjudan till höstträff 2018-08-31 - 09-02
Träffen i månadsskiftet augusti-september kommer denna gång att vara på Caravan Clubs Camping i
Kapellskär. Styrelsen tänkte att vi nu skulle göra något ovanligare, nämligen att vi alla skulle ge oss ut
på sjön, samt ge något tillbaka till er medlemmar genom att klubben bjuder på campingavgift och
kryssning. Att delta på den här träffen är alltså kostnadsfritt. Klubben bjuder på campingavgiften och
kryssning ToR Kapellskär-Mariehamn med Rosella som på lördagen den 1 september avgår klockan
14.45. På båten är det som vanligt taxfreeförsäljning, god mat, goda drinkar och dans som gäller i
första hand. 20.00 kliver vi av båten och beger oss tillbaka till campingen och då har campingens
egen pub just öppnat. Platserna på campingen är för vår del dock begränsade till 25 stycken, så här
gäller "först till kvarn"-anmälan, därefter upprättas kölista. Från campingen till Viking Lines terminal
är det ca 10 minuters promenad. Vi har middagsbuffé bokad för hela gänget till klockan 17.30 svensk
tid (= avgång från Mariehamn).
Eftersom vi kalkylerar med ca 50 personer som vill ut på en 5 timmarskryssning, och det är ganska
krävande att administrera, så kräver vi nämligen att vid anmälan till oss, måste ni uppge samtliga
uppgifter som krävs enligt listan här nedan.
Ni uppger varje individs personnummer (räcker med de 6 första siffrorna i personnumret, krävs av
rederiet) för att vi ska kunna boka biljetterna. Ni måste också i direkt samband med anmälan betala
priset för buffén som är 254 kronor/vuxen, och 119 kronor/barn från 12 till och med 17 år, och 68
kronor för barn från 6 till och med 11 år, barn under 6 år äter gratis, till klubbens bankgiro 5000-7632
eller swish till 123 083 52 64. Anmälan anses inkommen först efter att betalningen är registrerad på
klubbens konto.
Efter 27 Juli är detta belopp bindande och kan endast återbetalas mot en avbokningsavgift som
rederiet beslutar om. Vi hoppas naturligtvis att vi alla kan samlas i Bufférestaurangen för en trevlig
gemensam middag i som vanligt skön Polaranda.
Ni som vill följa med på kryssningen men inte äta buffé. För er gäller att ni anmäler er via e-post i
vanlig ordning, inklusive alla relevanta uppgifterna här nedan, men ni behöver naturligtvis inte betala
något i samband med anmälan.
Skulle mot förmodan alla individer i något ekipage inte vilja följa med på kryssningen behöver
anmälan inte innehålla personnummer eller någon betalning. Ni anmäler er med namn till oss via epost att ni endast kommer på träffen.
För kryssningsdeltagare gäller att anmälan ska innehålla följande uppgifter:
1. Namn på samtliga personer
2. Nationalitet på samtliga personer
3. Personnummer (6 första) på samtliga personer
4. Namn på de som ska äta buffé
5. Ålder på samtliga personer under 18 år som ska äta buffé
6. Ni som är medlemmar i Caravan Club anger även detta medlemsnummer

Anmälan skickar du med e-post till kontakt@polarclubmitt.se senast 2018-07-22
Eventuella återbud måste meddelas snarast till: kontakt@polarclubmitt.se så inte er plats står tom!

