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DG-elect                                                                 Distrikt  ___________________ 
 
______________________________________      ____________________________     _________________________ 
Efternamn          Förnamn                                             Namn på namnbricka/smeknamn 
(Exakt på det sätt som det är skrivet i passet)   
                                                     
Postadress  ___________________________________________________________________________________ 
 
Postnummer och ort  ____________________________________________________________________________  
 
Land  ___________________________ Bostadstelefon  ___________________ Mobiltelefon   _________________ 
 
Fax _____________________ E-post  ______________________________________Klubbnummer _______________  
                               
 
Kommer du att ha en vuxen i sällskap med dig till H onolulu?               1111  Ja         1111    Nej 
 
NAMN PÅ VUXEN I SÄLLSKAP SOM RESER TILLSAMMANS MED DIG:  
 
________________________________________    ___________________________     _________________________ 
Efternamn            Förnamn                                             Namn på namnbricka/smeknamn  
 (Exakt på det sätt som det är skrivet i passet)   
 
Vuxen i sällskap klubbnummer __________________________ Distrikt _____________________     

 

 

HOTELLRUMSRESERVATION: 
 
Såvida ingen ändring begärs kommer LCI att boka dit t hotellrum för dessa datum: 
 
ANKOMST: MÅNDAG DEN 22 JUNI  AVRESA: ONSDAG DEN 1 J ULI 
 
Antal gäster i rummet: ________(max 4 per rum)      Önskat antal sängar: ________       1  Rökfritt   1   Rökare 
 

• LCI betalar för ett dubbelrum med en extra stor säng eller två dubbelsängar 
• DG Elect måste betala hotellet direkt för en tredje och fjärde gäst i rummet. För tre gäster i rummet: 

USD 50, plus skatt, per natt. För fyra gäster i rummet: USD 100 plus skatt, per natt. 
 
Extra hotellnätter är en personlig utgift och tillhandahålls i mån av plats. 
 

 (För ankomster före 22 juni och/eller avresa efter 1 juli) 
 
ANKOMST: ________________________       AVRESA:___________________ 
 
1  Boka extra hotellnätter på utsett DGE-hotell för min personliga vistelse. 
 
1  Boka inte några extra hotellnätter på utsett DGE-hotell. Jag arrangerar själv ett hotell för de extra hotellnätterna. 
 
Speciella behov i hotellrummet  _______________________________________________________________ 
(Rum för speciella behov är begränsade och tillhandahålls i mån av plats) 
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RESEINFORMATION:  

 
  

DG-elect                                          V uxen gäst 
 

  Passnummer _________________________________          Passnummer __________________________________   
 
  Utfärdat i land ________________________________          Utfärdat i land __________________________ ______ 
 
  Giltigt till och med ____________________________ _         Giltigt till och med ____________________ _________ 
 
  Födelsedatum ________________________________          Födelsedatum ________________________________  
 
  Kön:  1  Man  eller   1  Kvinna                                               Kön: 1   Man  eller   1    Kvinna 
 
  Föredrar flygplats ______________________________          Föredrar flygplats _______________________ _______ 
 
  Avresedatum _________________________________           Avresedatum ________________________________ _ 
 
  Föredrar att resa ______________________________           Föredrar att resa _______________________ _______ 
  (Morgon, middag, kväll)      (Morgon, middag, kväll ) 
 
  Föredrar rutt __________________________________          Föredrar rutt ____________________________ ______ 
 
  _______________________________________________________________________________________________ 
 
  Hemresedatum _______________________________           Hemresedatum ________________________________  
 
  Föredrar att resa ______________________________          Föredrar att resa ________________________ ______  
   (Morgon, middag, kväll)      (Morgon, middag, kväll ) 
 
  Föredrar att sitta ______________________________           Föredrar att sitta_______________________ ________ 
  (Vid gången, mitten, fönster)     (Vid gången, mitt en, fönster)    
 
  Speciell mat __________________________________         Speciell mat _______________________________ ___ 
   (Om tillämpligt)       (Om tillämpligt) 
 
  Flygbonusprogram                            Flygb onusprogram 
  Namn och nummer ___________________________            Namn och nummer ____________________________ 
 
  Rullstol eller hjälp behövs på flygplatsen ______             Rullstol eller hjälp behövs på flygplat sen _______ 
  (Kan kosta extra och är en personlig utgift)                 (Kan kosta extra och är en personlig utgi ft) 
 
  Syrgastank behövs på planet                     _ _____                 Syrgastank behövs på planet                     _______  
   (Kan kosta extra och är en personlig utgift)                (Kan kosta extra och är en personlig ut gift) 
  
  Reser med ledarhund                                  ______                 Reser med ledarhund       _______ 
   (Kan kosta extra och är en personlig utgift)               (Kan kosta extra och är en personlig utg ift) 
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