Inschrijfformulier BUEX 2018

Parma en Milaan, Italië
Met dit formulier is het mogelijk om je in te schrijven voor de Buitenland Excursie
(BUEX) naar Parma en Milaan. Deze reis zal dit jaar plaatsvinden van 5 april t/m
14 april 2018. De deelnemersbijdrage zal maximaal €250,- bedragen. De uiterste
inleverdatum van dit formulier is vrijdag 16 februari 2018.
Dit inschrijfformulier is pas geldig als er een kopie van je paspoort of ID-kaart is
toegevoegd welke op moment van reizen nog geldig is. Ook ontvangen wij graag een
kopie van je reisverzekering.
Persoonlijke gegevens
Achternaam (exact als in paspoort)
Voornamen (exact als in paspoort)
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon-/mobiel nummer
Nationaliteit
BSN
ID-/Paspoortnummer
Document geldig tot…
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
E-mailadres
Lid van L.P.S.V. „Aesculapius”? *

Ja / Nee

Cohort BFW
*Lidmaatschap van L.P.S.V. „Aesculapius” is verplicht.

Medische gegevens
Medicatie
Huisarts:

Naam
Telefoonnummer
Plaats

Dieetwensen (medisch/vegetarisch)
In geval van nood, contact opnemen met
Naam
Telefoonnummer
Alternatief telefoonnummer
Emailadres

Het maximale aantal deelnemers is dit jaar vastgesteld op 40 deelnemers. Omdat
deze reis voornamelijk voor derdejaars bedoeld is, zijn de volgende voorrangsregels
van toepassing:
1.
2.
3.
4.
5.

Bestuur
Cohort 2015
Kandidaat-assessoraat
Ouderejaars
Jongerejaars

Bij overschrijding van de limiet van het aantal deelnemers wordt er op volgorde van
de voorrangsregels blind geloot in de groepen 3 t/m 5. De loting wordt door een
onafhankelijke partij uitgevoerd.
Aankruisen wat van toepassing is
o Mee op BUEX
o BUEX-item (handdoek)
o „Aesculapius”-das
o „Aesculapius”-frutsel
o „Aesculapius”-pin

€
€
€
€
€

250,00
17,50
10,00
6,50
1,50

(max.)*
(max.)*
(max.)*

*Dit is het maximale bedrag. Na het sluiten van de inschrijvingen wordt je op de hoogte
gebracht van de uiteindelijke deelnemersbijdrage en de maximale kosten voor het BUEXitem.

________________________
Totaal €
Hierbij machtig ik de h.t. quaestor aesculapii, Emma Pool, voor het eenmalig
afschrijven van (maximaal) €…………... van de onderstaande rekening voor de
deelnemersbijdrage van de BUEX 2018 en eventueel een BUEX-item en/of
„Aesculapius”-das/-frutsel/-pin. De deelnemer zorgt zelf dat dit bedrag op de
aangegeven data op zijn/haar rekening staat. Bij annulering zal dit bedrag niet
worden terugbetaald.
IBAN:
Naam bank:
Plaats bank:
Datum:
Handtekening:
Let op: inschrijvingen zijn bindend!
Voor de deelnemers wordt geen reis- en/of annuleringsverzekering afgesloten. Een
reisverzekering is wel verplicht, dit moet van de universiteit. Graag ontvangen wij
hier ook een kopie van. Bij annulering zal de deelnemersbijdrage niet worden
terugbetaald.
Dit inschrijfformulier wordt pas geaccepteerd wanneer deze volledig is ingevuld
met een kopie van je paspoort of ID-kaart en van de reisverzekering.
Met vriendelijke groet,
Het assessoraat van het 132e bestuur der L.P.S.V. „Aesculapius”
Floor en Marije

