Til idrætsforeninger, der er medlem af Bornholms Idrætsråd
Rønne, den 29. juni 2018
Aftale om idrætsrejser med Bornholmslinjen
Fra og med 1. september 2018 har Bornholmslinjen overtaget besejlingen af Bornholm.
DGI Bornholm, DBU Bornholm og Bornholms Idrætsråd har indgået en aftale med Bornholmslinjen om
færgerejser for idrætten.
Som medlem af DGI Bornholm, DBU Bornholm, Bornholms Idrætsråd kan din forening også blive
omfattet af aftalen. Ønsker din forening at benytte aftalen, skal du/I underskrive ”tro og loveerklæringen” på side 2.
Priser for idrætsrejser
Tilbuddet fra Bornholmslinjen gælder transport af idrætsfolk fra Bornholm til idrætsaktiviteter i det
øvrige Danmark og retur igen. Tilbuddet gælder på nedenstående kategorier og ruter, og priserne er
ens hele året og på alle afgange.
Personbil Lav
Personbil Høj
Busser inkl. passager
Gående
Tillæg.
Trailer/campingvogn

Der skal reserveres minimum 7 dage før afrejse, og billetter kan annulleres eller ændres online helt
frem til afgang uden gebyrer. Efter afgang betragtes billetten som benyttet og kan ikke refunderes
eller ændres.
Sådan kommer det til at foregå
•
DGI Bornholm/Bornholms Idrætsråd har et kundenummer, samt et ubegrænset antal
undernumre/foreningsnumre.
•
Hvis din/jeres forening vil benytte aftalen, vil I få et separat undernummer/foreningsnummer
•
I skal selv bestille via log-in på Bornholmslinjens hjemmeside.
•
I modtager ét undernummer/foreningsnummer pr. forening
•
Når I bestiller jeres billet(ter) skal I skrive en tekst til reservationen (fx U14 Håndbold til
Holbæk, 20.-21. okt.), denne tekst vises på fakturaen, så I ved hvem der har rejst.
•
Vi i Idrætsrådet har indgået en aftale med DGI Bornholm om at de varetager fakturadelen og I
vil derfor modtage faktura fra DGI Bornholm, som sendes til jeres kasserer med en
betalingsfrist på 10 dage efter fakturering. (fakturaen modtages 1. gang om måneden)
•
Vedr. fodboldrejser rettes henvendelse til DBU Bornholm.
Er der spørgsmål til ovenstående, er du/I altid velkomne til at kontakte os.
Med venlig hilsen og på vegne af Bornholms Idrætsråd
Maike Fiil
Formand

Tro og love-erklæring om brug af
aftale om idrætsrejser med Bornholmslinjen
Vores forening (navn)__________________________, der er medlem af Bornholms
Idrætsråd, vil gerne omfattes af aftalen.
Vi har læst og er indforstået med retningslinjerne:
•
•

•

DGI Bornholm udleverer ét bestillingsnummer pr. idrætsforening.
Når I bestiller jeres billet(ter), vil I skulle skrive en tekst til reservationen (fx U14 Håndbold til
Holbæk, 20.-21. okt.), så DGI Bornholm og jeres kasserer kan se, hvilken idrætsaktivitet, der
rejses til.
DGI Bornholm fakturerer regningen til jeres kasserer med en betalingsfrist på 10 dage.

I erklærer med jeres underskrifter, at det er jeres ansvar, at foreningen kun anvender
aftalen til at transportere idrætsfolk fra Bornholm til idrætsaktiviteter i det øvrige Danmark
og retur igen.
Hvis ordningen misbruges, vil foreningen omgående blive ekskluderet fra aftalen.
Dato_____

___________________
Underskrift formand

Dato_____

____________________
Underskrift kasserer

I bedes udfylde dette:
Formand:

Kasserer:

Navn:_______________________

Navn:______________________

Adresse:_____________________

Adresse:____________________

Fødselsdag:__________________

Fødselsdag:_________________

Telefon nr.:__________________

Telefon nr.:__________________

Mail:________________________

Mail:_______________________

Tro og loveerklæringen kan fremsendes pr. post til DGI Bornholm, Torneværksvej 20, 3700 Rønne eller
sendes på mail til bornholm@dgi.dk

Når DGI Bornholm har modtaget jeres underskrifter og oplysninger, vil I modtage de
nødvendige numre, så I kan bestille idrætsbilletter hos Bornholmslinjen.

