
Ryhmän* yhteyshenkilö

Nimi
Sähköposti

Torstai-perjantai yö täytä tähän
Kahden hengen huoneissa yöpyvien henkilöiden määrä €
Yhden hengen huoneissa yöpyvien henkilöiden määrä €

Perjantai-lauantai yö
Kahden hengen huoneissa yöpyvien henkilöiden määrä €
Yhden hengen huoneissa yöpyvien henkilöiden määrä €

Lauantai-sunnuntai yö
Kahden hengen huoneissa yöpyvien henkilöiden määrä €
Yhden hengen huoneissa yöpyvien henkilöiden määrä €

Sunnuntai-maanantai yö
Kahden hengen huoneissa yöpyvien henkilöiden määrä €
Yhden hengen huoneissa yöpyvien henkilöiden määrä €

Majoitus tulee varata ja maksaa viim. 5.6. 
Maksutiedot sivun alalaidassa.

€

Pääsyliput urheilijoille perjantaille €
Pääsyliput tukijoukoille perjantaille €
Pääsyliput urheilijoille lauantaille €
Pääsyliput tukijoukoille lauantaille €
Pääsyliput urheilijoille sunnuntaille €
Pääsyliput tukijoukoille sunnuntaille €

Välisumma majoitus

Pääsyliput

25 €
25 €

25 €
25 €

25 €
25 €

60 €
110 €

60 €
110 €

60 €
110 €

Tampere 2019 Para Dance Sport International Competition (IPC) & 
Suomi Open 2019 Wheelchair Dance Competition (non-IPC)

*Ryhmä voi olla yksittäinen tanssija tai pari, tai vaikka koko seurajoukkue. Yhdessä matkustavien kannattaa muodostaa ryhmä tilausta varten.

Tällä lomakkeella tilataan pääsyliput, majoitus, kuljetukset ja ateriat 
Tampere 2019 WPDS ja Suomi Open 2019 -kilpailujen ajaksi.

hinta/hlö

Täytä lomake huolellisesti ja laske maksettava loppusumma. Maksutiedot löytyvät sivun alalaidasta. 
Maksa tilaus viimeistään eräpäivänä. Erillistä laskua ei lähetetä.
Lähetä täytetty lomake osoitteeseen toimisto@pyoratuolitanssi.fi, viimeistään 5.6.2019 (jos varaat majoitusta) 
tai 15.6.2019 (jos varaat vain pääsylippuja ja aterioita).

Majoitus

HUOM. Majoitusvaraus järjestäjän kautta on mahdollinen vain 5.6. asti. Tämän jälkeen varaukset suoraan hotellista.
Ilmoita huonejako vihreässä Lisätiedot-taulukossa.

Ilmoita ryhmän jäsenten tiedot vihreässä Lisätiedot-taulukossa.

Puhelinnumero

60 €
110 €



Kuljetuksen Helsinki-Vantaan lentoasemalta tarvitsevien lukumäärä €
Kuljetuksen Tampere-Pirkkalan lentoasemalta tarvitsevien lukumäärä €
Kuljetuksen vain hotellin ja kisapaikan välillä tarvitsevien määrä €

Ruokailijoiden määrä: lounas perjantaina kisapaikalla €
Ruokailijoiden määrä: lounas lauantaina kisapaikalla €
Ruokailijoiden määrä: lounas sunnuntaina kisapaikalla €
Ruokailijoiden määrä: päivällinen torstaina hotelli Tornissa €
Ruokailijoiden määrä: päivällinen perjantaina hotelli Tornissa €
Ruokailijoiden määrä: päivällinen lauantaina hotelli Tornissa €
Ruokailijoiden määrä: päätöspäivällinen sunnuntaina kisapaikalla €

€

Maksutiedot
Vain majoitus

eräpäivä 5.6.2019 €

Vain pääsyliput, kuljetukset ja ateriat
eräpäivä 15.6.2019 €

Kaikki yhteensä
eräpäivä 5.6.2019 €

Maksun saaja Suomen pyörätuolitanssiliito PYTLI ry
Hevoshaantie 13  
06450 Porvoo
Finland

Tilinumero FI22 4050 0010 0325 31 
SWIFT/BIC HELSFIHH

Välisumma liput, kuljetukset ja ateriat

12 €
12 €
12 €
22 €

Ateriat

22 €
22 €
15 €

Pääsyliput, kuljetukset ja ateriat tulee maksaa viimeistään 15.6.                                           
Maksutiedot sivun alalaidassa.

Kaikki tällä lomakkeella tilatut aterialipukkeet luovutetaan ryhmän yhteyshenkilölle.
Täytä tiedot erityisruokavalioista vihreään Lisätiedot-taulukkoon.

55 €

Kuljetus
Täytä tiedot ryhmän tarkemmasta kuljetustarpeesta keltaiseen Kuljetus-taulukkoon.
Lentokenttäkuljetusten hinta sisältää myös hotellin ja kisapaikan väliset kuljetukset. Kuljetus on mahdollinen vain kun majoitus on varattu 
järjestäjän kautta tai suoraan Infopaketissa mainituista kahdesta hotellista (Sokos Torni ja Scandic City).

85 €
65 €



Ryhmän jäsenet ja huonejako HUOM: Varsinaisia inva-huoneita on rajoitettu määrä.

2 hh Ryhmän jäsenten nimet Pyörätuolin-
käyttäjä (K/E)

Rooli (urheilija, avustaja, 
valmentaja jne.)

Inva-huoneen tarpeen syy, esim. 
sähkäri, nosturi, isokokoinen tuoli tms.

Erityisruokavalio ja muut tarpeelliset 
lisätiedot

6

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11



1 hh Ryhmän jäsenten nimet Pyörätuolin-
käyttäjä (K/E)

Rooli (urheilija, avustaja, 
valmentaja jne.)

Inva-huoneen tarpeen syy, esim. sähkäri, 
nosturi, isokokoinen tuoli tms.

Erityisruokavalio ja muut tarpeelliset 
lisätiedot

1
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4
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Kuljetukset Kuljetus on mahdollinen vain, kun majoitus on varattu järjestäjän kautta tai suoraan Infopaketissa mainituista kahdesta hotellista (Sokos Torni tai Scandic City).

Helsingin lentoasemalle saapuvat

Lennon numero Saapumispäivä Saapumisaika Matkustajien 
lukumäärä

Pyörätuolinkäyttäjien 
lukumäärä

Ylimääräisten 
pyörätuolien 
lukumäärä

Muut 
apuvälineet

Matkustusryhmän 
yhteyshenkilön 
puhelinnumero

Hotelli (jos majoitus varattu 
suoraan hotellista)

Helsingin lentoasemalta lähtevät

Lennon numero Lähtöpäivä Lähtöaika Matkustajien 
lukumäärä

Pyörätuolinkäyttäjien 
lukumäärä

Ylimääräisten 
pyörätuolien 
lukumäärä

Muut 
apuvälineet

Matkustusryhmän 
yhteyshenkilön 
puhelinnumero

Hotelli (jos majoitus varattu 
suoraan hotellista)

Tampereen lentoasemalle saapuvat

Lennon numero Saapumispäivä Saapumisaika Matkustajien 
lukumäärä

Pyörätuolinkäyttäjien 
lukumäärä

Ylimääräisten 
pyörätuolien 
lukumäärä

Muut 
apuvälineet

Matkustusryhmän 
yhteyshenkilön 
puhelinnumero

Hotelli (jos majoitus varattu 
suoraan hotellista)

Tampereen lentoasemalta lähtevät

Lennon numero Lähtöpäivä Lähtöaika Matkustajien 
lukumäärä

Pyörätuolinkäyttäjien 
lukumäärä

Ylimääräisten 
pyörätuolien 
lukumäärä

Muut 
apuvälineet

Matkustusryhmän 
yhteyshenkilön 
puhelinnumero

Hotelli (jos majoitus varattu 
suoraan hotellista)

Pelkät hotellin ja kisapaikan väliset kuljetukset

Matkustajien 
lukumäärä

Pyörätuolinkäyttäjie
n lukumäärä

Ylimääräisten 
pyörätuolien 
lukumäärä

Muut 
apuvälineet

Matkustusryhmän 
yhteyshenkilön 
puhelinnumero

Hotelli (jos 
majoitus varattu 
suoraan 
hotellista)



Kuljetukset Kuljetus on mahdollinen vain, kun majoitus on varattu järjestäjän kautta tai suoraan Infopaketissa mainituista kahdesta hotellista (Sokos Torni tai Scandic City).

Helsingin lentoasemalle saapuvat

Lennon numero Saapumispäivä Saapumisaika Matkustajien 
lukumäärä

Pyörätuolinkäyttäjien 
lukumäärä

Ylimääräisten 
pyörätuolien 
lukumäärä

Muut 
apuvälineet

Matkustusryhmän 
yhteyshenkilön 
puhelinnumero

Hotelli (jos majoitus varattu 
suoraan hotellista)

Helsingin lentoasemalta lähtevät

Lennon numero Lähtöpäivä Lähtöaika Matkustajien 
lukumäärä

Pyörätuolinkäyttäjien 
lukumäärä

Ylimääräisten 
pyörätuolien 
lukumäärä

Muut 
apuvälineet

Matkustusryhmän 
yhteyshenkilön 
puhelinnumero

Hotelli (jos majoitus varattu 
suoraan hotellista)

Tampereen lentoasemalle saapuvat

Lennon numero Saapumispäivä Saapumisaika Matkustajien 
lukumäärä

Pyörätuolinkäyttäjien 
lukumäärä

Ylimääräisten 
pyörätuolien 
lukumäärä

Muut 
apuvälineet

Matkustusryhmän 
yhteyshenkilön 
puhelinnumero

Hotelli (jos majoitus varattu 
suoraan hotellista)

Tampereen lentoasemalta lähtevät

Lennon numero Lähtöpäivä Lähtöaika Matkustajien 
lukumäärä

Pyörätuolinkäyttäjien 
lukumäärä

Ylimääräisten 
pyörätuolien 
lukumäärä

Muut 
apuvälineet

Matkustusryhmän 
yhteyshenkilön 
puhelinnumero

Hotelli (jos majoitus varattu 
suoraan hotellista)

Pelkät hotellin ja kisapaikan väliset kuljetukset

Matkustajien 
lukumäärä

Pyörätuolinkäyttäjie
n lukumäärä

Ylimääräisten 
pyörätuolien 
lukumäärä

Muut 
apuvälineet

Matkustusryhmän 
yhteyshenkilön 
puhelinnumero

Hotelli (jos 
majoitus varattu 
suoraan 
hotellista)


