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Tilmelding og bestilling af ophold til  
Paragolf Bornholm 2021 

 
Tilmeldingen sendes til: 

A/S Team Bornholm, Ndr. Kystvej 34 DK-3700 Rønne 
Mail: grupper@teambornholm.dk   

 
Navn  
Adresse  
By/Postnummer  
Nationalitet  
Fødselsdata (DD.MM.YY)  
Telefon – mobil  
E-mail  
Type handicap (sæt x) Fysisk handicap    Udviklingshæmmet 
Ønsker du buggy på grund af dit handicap? (Ja/nej)*  
Ønsker at gå: (sæt x) 3 x 9 huller   3 x 18 huller      Par 3 
DGU. NR./Golf ID  
Golfhandicap  
Golfklub  
Spillende ledsager - fx ægtefælle. Sæt venligst x                                   Prisen er kr. 950,- 
DGU. NR./Golf ID på spillende ledsager  
Golfhandicap på spillende ledsager  
Golfklub på spillende ledsager  
* Paragolf Bornholm har mulighed for at stille gratis golfbuggy til rådighed for spillere, hvis handicap gør det nødvendigt 
   at bruge golfbuggy.   
 
Ved din tilmelding accepterer du, at Paragolf Bornholm: 
• har ret til at anvende alle billeder, film, artikler, tv-reportager og indlæg på internet i forbindelse 

med Paragolf Bornholm offentligt og i forbindelse med markedsføring af Paragolf Bornholm. 
• ikke er ansvarlig for eventuelle skader på spillere eller materiel forudsagt af dig selv eller andre. 

Hver spiller skal ved deltagelse af Paragolf Bornholm have en gyldig ansvarsforsikring.  
 
Pris for deltagelse: 
Paragolfer * DKK  1.150  
Spillende ledsager DKK   950 
Deltagelse i Par 3 - miniturneringen DKK  650 
Kun deltagelse i afslutningsmiddagen  DKK  250 
 
Deltagergebyr faktureres i god tid før start og betales senest 1 måned før turneringsstart. Ved 
tilmelding 0-30 dage før turneringsstart betales deltagergebyret på tilmeldingsdagen.  
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Overnatning på Bornholm i forbindelse Paragolf Bornholm den 31. maj - 2. juni 2021 
 
Vi har udvalgt nogle gode og dejlige feriesteder med en skøn beliggenhed tæt på vandet og den 
specielle bornholmske natur:  
  
Angiv venligst, hvor du/I ønsker at bo i forbindelse med Paragolf Bornholm: 
 
Feriested (alle priser er angivet pr. værelse, 
hus eller lejlighed – f.eks. kan I bo op til 6 
personer i 3 nætter i Hasle Feriepark for 
DKK 2.297) 

3 nætter  Tillæg for ekstra nat 
samlet for hele 

ferielejligheden, ferie-
huset eller værelset. 

Inkl. gratis prøverunde 

Sæt 
kryds 

Hotel Klintely, Sandkaas – 2 pers. ferielejl.  DKK  1.917 DKK     493  
Hotel Klintely; Sandkaas 2-4 pers. ferielejl. DKK  2.194 DKK     586  
Griffen Spa Hotel, dob.værelse m/havudsigt DKK  4.500 DKK  1.500  
Hasle Feriepark, Hasle 4-6 pers. feriehus DKK  2.297 DKK     596  

- ved kun 2 personer i feriehuset DKK  1.838 DKK     477  
Gudhjem Søpark m. havudsigt 4-6 pers.  DKK  3.905 DKK     880  
 
Ankomst den (angiv dato) Afrejse (angiv dato) 
 
 
 
Har du særlige ønsker, kan du notere dem her (eksempelvis hvis du ønsker oplysning om priser for rejse med bus, tog eller 
fly til Bornholm, ønsker at leje sengelinned og håndklæder (DKK 130,- pr. person), eller hvis du har særlige ønsker til 
placering af din lejlighed/feriehus/værelse etc.): 
 
 

 
 
For nærmere om information om Paragolf Bornholm – herunder priser – kan du læse mere på: 

www.Paragolf-Bornholm.dk 
 

Tilmelding til Paragolf Bornholm, overnatning samt information sker til: 
A/S Team Bornholm 

Ndr. Kystvej 34 
DK-3700 Rønne 

Telefon +45 5695 8566 / Telefax +45 5695 34 66 
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