
Ange er mailadress och tryck på Nästa

För att anmäla sig till Europa rallyt fyller man i ett webbaserat  

anmälningsformulär skapat av Google docs.

Länk:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlCLwkygSD
Ov04eTxVwISqhkq9YcPzD9n50UokFWStZL8Pug/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlCLwkygSDOv04eTxVwISqhkq9YcPzD9n50UokFWStZL8Pug/viewform


I rutorna nedan fyller ni personuppgifter

Efternamn

Förnamn

Födelsedatum. Detta väljs i en kalenderruta, för att byta år, startar på 

2018, klicka på året och får ni scrolla till rätt år.

Medborgarskap/nationalitet

Klubbtillhörighet – Caravan Club

Numret på ert internationella campingkort CCI-kort.

Klicka på nästa  



På sidan tre ska ni ange personuppgifter på era medresenärer

Efternamn

Förnamn

Födelsedatum. Detta väljs i en kalenderruta, för att byta år, startar på 2018, 

klicka på året och får ni scrolla till rätt år.

Ni fyller i information på samma sätt för varje deltagare som ska med exklusive 
personen som ni skrev in på sid 2

Tryck på knappen Nästa 



På sidan fyra ska ni ange vilken typ av fordon ni kommer i 

samt längden på fordonet.

• Tält

• Husvagn

• Husbil

• Stuga- Om ni väljer att hyra en stuga så får ni ange mer 

info.

Ange fordonets längd



På sidan fem ska ni ange om någon i 

sällskapet har någon form av särskilda 

behov 

tex. om en i sällskapet är rullstolsburen  



Om ni vill anlända till campingen innan träffen startar kan detta ordnas 

genom att kontakta campinganläggningen via e-post

Adressen finns överst på sidan, se de blå länkarna

Datum ni förväntas anlända till träffen

Datum ni förväntas lämna träffen



På sidan sju åter igen ange hur många deltagare som kommer samt 

boendealternativ

Två vuxna över 18 i ett fritidsfordon. 145 euro per enhet

En vuxen i ett fritidsfordon. 110 euro per enhet

Tillägg för ytterligare vuxen deltagare per fordon. 55 euro per person 



Nederdelen av sidan sju får ni ange om ni ska hyra boende på Campingen. 

(Detta måste ordnas genom att kontakta campingen via mailadressen:

Info@europarally2018.it)

Priserna nedan inkluderar 4 nätter, en middag per person, sängkläder och 

handduk.

280 euro för en stuga/villavagn för två personer

320 euro för en stuga/villavagn för tre personer

340 euro för en stuga/villavagn för fyra personer

360 euro för en stuga/villavagn för fem personer

mailto:Info@europarally2018.it


På sidan nio ska ni ange om ni vill åka på de arrangerade 

utflykterna. I kryssrutan anger ni vilket datum ni önskar och på linjen  

under anger ni hur många deltagare som ni vill anmäla till utflykten.

OBS! Researrangören reserverar sig för att datumen för utflykten 

kan komma att ändras 

Datum och pris i euro per person

Ange hur många personer som ska åka med på utflykten



På sidan nio får ni information om vart ni ska betala för Europa Rallyt 2018. 

Ni ska även ange när ni kommer att betala samt från vilken bank ni kommer 

att göra er betalning.

IBAN = Kontonummer vid utlandsbetalning

BIC/SWIFT = Clearing nummer vid utlandsbetalning

UNICREDIT = arrangörens banks namn

t.n.v/ von/of/de = Rally Europa 2018 Italy (betalningsreferens)

Tillsammans med informationen nedan så kan arrangören identifiera er 

betalning

Ange totalsumman för er rallyvistelse och valda utflykter

Datum när ni kommer betala

Vilken bank ni kommer gör er betalning från 



När ni har fyllt i alla sidor så skickar ni in er anmälan. 

Ni kommer därefter få en kopia på er anmälan via E-post


