Näradress:__________________________________________________

E-post:_____________________________________________________
Fakturan skickas till kontaktpersonen

Deltagare

Födelsetid / Nationalitet

SPELMÄN 18 €

Telefon:____________________________________________________

ÖVRIGA 23 € / 20 €

Postadress:__________________________________________________

Kaptensfrukost 20 € / 15 € / 10 €

Kontaktperson:______________________________________________

Busstransport

Buss Holmsund - Umeå t/r

Grupp:_____________________________________________________

Hytter

Busstransport till hamnen i Vasa

Bufféer

D-hytt (daghytt med fönster) 45 €

Kryssning

B-hytt (innerhytt med 2 - 4 bäddar) 55 €

lördag 28.3.2020

Skärgårdsbordet (hemresa) 26 € / 20 € / 12 €

Vasa - Umeå - Vasa

Skicka blanketten till: Finlands svenska spelmansförbund rf, Centrumvägen 3, 65610 Korsholm
Blanketten kan också skannas till kansliet@spelmansforbundet.fi
Anmäl er före torsdag 5.3.2020
Begränsat antal hytter! Ges i den ordning anmälningarna kommer in

Skärgårdsbordet (utresa) 26 € / 20 € / 12 €

Kvarken Folk
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Summa totalt:
- Till spelmän räknas resenärer som är medlemmar i ett spelmansförbund och som deltar i kryssningsprogrammet. Avgift: 18 €. Övriga: vuxna 23 € , 6-17 år 20 €, 0-5 år gratis.
- Kaptensfrukost serveras i buffématsalen kl. 08.30 - 10.00 (finsk tid). Vuxna 20 €, 13-17 år 15 €, 6-12 år 10 €, 0-5 år gratis.
- Skärgårdsbordet serveras i buffématsalen på utresan kl. 10.30 - 13.00 (finsk tid) och på hemresan kl. 18.30 - 21.00 (svensk tid). Vuxna 26 €, 13-17 år 20 €, 6-12 år 12 €, 0-5 år gratis.
- Hytten har man till sitt förfogande under hela kryssningen fram till kl. 23.30 på lördag kväll. Med daghytt avses en hytt utan sängkläder i bäddarna.
- Busstransport ordnas till och från hamnen i Vasa om tillräckligt många är intresserade (bindande anmälan). Avgiften är beroende av sträckan och antalet resenärer.
- Busstransport ordnas från Holmsund in till Umeå och tillbaka om tillräckligt många är intresserade (bindande anmälan). Avgift: ca 15 € / person.

Summa

