Västerås  Schackklubb  och  Sveriges  Schackförbund  hälsar  välkommen  till  

Riksfinalen  2016  
ABB Arena syd, Västerås lördag 4 juni
Anmälan och anmälningsavgift
Anmälan görs genom att skicka in bifogad blankett tillsammans med skolans officiella klasslista.
Klasslistan ska innehålla namn, adress och födelsedata på samtliga elever.
Anmälningsavgiften på 1 500 kr betalas in på bankgiro 684-9996. Uppge ”S4an” samt klass och ort.
Anmälan ska vara oss tillhanda senast onsdag den 27 april. Anmälan blir inte definitiv förrän startavgiften är betald. Vi kan fakturera skolan om vi får fakturaadress och referens. Vid faktura
tillkommer avgift på 50 kr. Betalningsvillkor 10 dagar netto.
Personuppgifter databehandlas för att administrera tävlingen.
Anmälda lag listas på www.schack.se/riksfinalen. Där finns också mer information om tävlingen,
tips om hur man ordnar logi och annat som är bra att veta inför finalen.
Bra att veta!
Kiosk- och souvenirförsäljning finns i anslutning till spellokalen. OBS! Mat måste förbokas klassvis
(se bifogat erbjudande). Restaurangen har maträttigheterna i lokalen. Det finns ingen bankomat i
närheten. Ta med kontanter!
Läs broschyren ”Information” för mer detaljer kring tävlingsdagen.

Anmälan skickas till
Västerås Schackklubb
Källgatan 9A
722 11 Västerås
schackfyran@vasterasschack.se

Frågor besvaras av
Västerås schackklubbs kansli
Tel. 021-12 36 16
schackfyran@vasterasschack.se

Anmälan  till  Schack4ans  riksfinal  2016  
Anmälan avser (skola/klass)

Kontaktpersonens namn:

Adress:

Telefon

Epost

Om någon elev har tillkommit/slutat efter att klasslistan skrivits ut, ange detta här:
Namn
Födelseår
Deltar
Tillkommit
Slutat
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
Beräkning av lagstorlek:
Antal elever på klasslistan
Antal elever som slutat i klassen
Antal som börjat i klassen
Lagstorlek
Varav deltagare

Anmälan skickas till
Västerås Schackklubb
Källgatan 9A
722 11 Västerås
schackfyran@vasterasschack.se

_________ st
– _________ st
+ _________ st
= ________ st
_________ st

Frågor besvaras av
Västerås schackklubbs kansli
Tel. 021-12 36 16
schackfyran@vasterasschack.se

