Slektsstevne priser og praktiske opplysninger
Deltakere må betale deltakeravgift til arrangementskomiteen og mat/eventuelt overnatting til
hotellet.

1 Deltakeravgift
Alle som deltar på slektsstevne må betale deltakeravgift til slektsstevnekomiteen. Dette gjelder de
som bor på stevnehotellet, og andre som bor andre steder.
Deltakeravgiften pr person er NOK 700,- Early bird-pris kun NOK 600,- frem til 31.12.2014.
Barn 0-t.o.m. 15 år: Ingen deltakeravgift
Ungdom f.o.m. 16 - t.o.m. 19 år: Deltakeravgift NOK 400,-.
Deltakeravgiften inkluderer følgende:

•
•
•
•
•

Tilgang til slektsstevnets eget minglerom som er åpent hele helgen, med gratis kaffe/te/isvann
Inngangspenger, guiding og transport t/r Olavsgruva
Guiding i Røros
Transport t/r Møllmannsdalen (den siste biten må deltakerne gå selv)
Andre utgifter som slektsstevnekomiteen har til arrangementet.

Deltakeravgiften inkluderer ikke overnatting, mat eller drikke. Dette bookes på hotellet og betales
til hotellet, se pkt 4 nedenfor.

2 Hotell
Stevnehotell er Bergstaden hotell, midt i Røros.
Pakke 1: Pris pr person i dobbeltrom: NOK 2200
Pakke 2: Pris pr person i enkeltrom NOK 2800
Pris for pakke 1 og 2 inkluderer følgende:

•
•
•
•
•

Overnatting fredag 26.6.- søndag 28.6.2015
Frokost, lunsj og 4 retters festmiddag med velkomstdrikk lørdag
Frokost og lunsj søndag
Gratis parkering
Gratis Internett på rommet

Prisene inkluderer ikke drikkevarer, og ikke mat fredag 26.6.
Mat fredag kjøpes på hotellet. Det blir også salg av mat og drikke i minglerommet en periode
fredag kveld.

Barn priser

Priser:
Barn 0-3 år gratis på foreldres soverom
Barn 4 - 13 år i barneseng/ekstraseng i foreldres rom: NOK 150 pr barn pr døgn, inkludert mat
(som Pakke1 og 2)
Barn 14-18 år i ekstraseng på foreldres rom: NOK 500 pr barn pr døgn, inkludert mat (som Pakke
1 og 2).
Stevnedeltakerne disponerer lekerom på hotellet hele helgen.

3 Deltakere som ikke bor på hotellet:
Måltidene er en sentral del av slektsstevnets program, og vi har fått laget en spesialpakke, Pakke
3, for deltakere som ikke bor på hotellet. Pakke 3 koster NOK 900 og inneholder samme mat som
Pakke 1 og 2, se pkt 2 ovenfor.
Deltakere som ikke bor på hotellet må selv bestille Pakke 3 (kun mat) på hotellet, se pkt 4
nedenfor. Dette kommer i tillegg til deltakeravgift.

4 Påmelding og hotellbooking
Påmelding
Påmelding skjer til Slektsstevnekomiteen, e-post: FamilienBorchgrevink@gmail.com
og ved betaling av deltakeravgift for alle påmeldingen gjelder. Påmeldingen er gyldig når betaling
er mottatt på Slektsstevnets konto.
Betaling av deltakeravgift gjøres til konto 1207.32.62583
Merk betaling med deltakernes navn og alder.
Booking av hotell
Deltakerne må selv booke hotellrom på Bergstadens hotell.
Fortell at du skal delta på Slektstevne Borchgrevink 26.6.2015, så får du stevneprisene.
Oppgi om du skal ha enkeltrom (Pakke1), dobbeltrom (Pakke 2), ekstraseng barn, eller bare mat
(Pakke 3).
Kontaktopplysninger Bergstaden hotell:
E-post: post@bergstaden.no
Telefon: +47 72 40 60 80
Sjekkliste påmelding:

• Påmelding til e-post FamilienBorchgrevink@gmail.com
• Betaling til konto 12073262583
• Booking av hotell til Røros Hotell: post@bergstaden.no
.

5 Frister
Påmelding, betaling av deltakeravgift og hotellbooking:
Så snart som mulig og senest innen 15. April 2015.
Frem til nyttår er det early bird-pris på deltakeravgift.
Vi anbefaler å booke så tidlig som mulig, dette gjelder spesielt hvis du trenger større rom med
ekstrasenger til barn, da hotellet kun har et begrenset antall store rom.

6 Avmelding, avbestilling og ansvar
Avmelding: Innbetalt deltakeravgift refunderes med 50 % ved avmelding innen 15. april 2015. Ved
avmelding etter 15. april refunderes ikke innbetalt deltakeravgift.
Avbestilling av hotellrom: Hotellets avbestillingsfrister gjelder.
Ansvar: Deltakerne er selv ansvarlig for å betale alle utgifter til mat, drikke, overnatting osv til
hotellet.
Slektsstevnekomiteen har intet ansvar for deltakerne forpliktelser overfor hotellet. Komiteen har
heller intet ansvar for deltakerne, som anbefales å tegne reiseforsikring.
Slektsstevnekomiteen består av en gruppe privatpersoner som arrangerer dette slektsstevnet for å
samle slekten Borchgrevink. Dette gjør vi frivillig på vår fritid, og vi har ingen erfaring med slike
arrangementer. Vi ber derfor deltakerne være overbærende dersom arrangementet ikke skulle bli
gjennomført som man skulle ønske.
Arrangementet er ikke arrangert som ledd i næringsvirksomhet. Loven om pakkereiser og
reisegaranti kommer derfor ikke til anvendelse for Slektsstevnet Borchgrevink.

7 Spørsmål om slektsstevnet?
Kontakt oss på e-post FamilienBorchgrevink@gmail.com eller telefon (47) 958 93 528.
Vennligst ring etter kl.1700.

