
 
 Naam van de chauffeur ............................................... .................
 Adres................................................. ............................
 .................................................. ........................................
 .................................................. ........................................
 Country ...........................
 Postcode ..........................

 Van welke AutoUnion Club bent u lid ........................................... ...........................

 Voertuig details

 Registratie nummer................................................ ...............
 Maken................................................. ........................................
 Model................................................. ......................................
 Jaar van fabricage............................................... .................
 Kleur................................................. ......................................
 Bestuurders ouder ................................................ ...............................
 Aantal passagiers in de auto (inclusief bestuurder) .............................

 Brengt u uw auto naar het evenement op een trailer ............     JA    NEE      (gelieve te omcirkelen)

                                                                                                    

Vul dit formulier in en stuur een e-mail naar:
autounionrally2019@gmail.com 
Uw invoer wordt bevestigd wanneer de volledige betaling is uitgevoerd.

De onderstaande kosten zijn exclusief de zaterdagavondmaaltijd of andere maaltijden. Deze moeten rechtstreeks bij het col-
lege worden geboekt via de onderstaande link:
https://shop.rac.ac.uk/product-catalogue/conferences-events/auto-union-2019-international-rally

           

 VRIJDAG EVENEMENTEN
   Ga je met je auto naar de Steam Rally
    De toegang is GRATIS ......................., ....................... ..... ....... (gelieve de keuze te omcirkelen)        Ja        Nee                           
 
 ZATERDAGSE EVENEMENTEN   
    Gaat u naar de wandeltocht van Historic Cirencester (dit evenement is gratis, maar wordt uitgevoerd door een 
    Engelssprekende gids) Dit is voor iedereen die niet mee wil doen aan de scenic drive-gebeurtenis.
    Aantal personen dat wil deelnemen 
  
    Toegangsprijs voor Rally, inclusief bestuurder en passagiers                                               £65.00

    Wilt u een Commemorative-evenementplaat aanschaffen (zie foto’s op website) £ 10 per stuk
    Aantal benodigde borden .......................................................................................... £ 10 X                           £............
                                                                   

                                                                                                                                                           Totale prijs           £............

46th International Auto Union Classic Rally
1st - 4th Aug 2019 Evenementen boekingsformulier

Betaling dient te geschieden via overschrijving op rekeningnummer 73994376, sorteercode 206815
of voor Internationale deelnemers    SWIFT BIC BUKBGB22      IBAN GB32BUKB20681573994376
Of via PayPal naar: autounionrally2019@gmail.com

STUUR UW WAGEN REGISTRATIE NIET ALS EEN REFERENTIE OVER UW BETALING

AUTO UNION





Accomodation

Accomodation Het is de verantwoordelijkheid van de individuele deelnemers aan het evenement om hun 
eigen accommodatie te organiseren. Hoe- ooit zijn we erin geslaagd om een   beperkt aantal kamers aan de 
Royal Agricultural College te beveiligen. Deze kamers zijn beschikbaar op basis van wie het eerst komt, het 
eerst maalt en zijn beveiligd met behulp van de online boekingsfaciliteit die door het College voor dit evene-
ment op: 

https://shop.rac.ac.uk/product-catalogue/conferences-events/auto-union-2019-international-rally 

Let op: u dient elke nacht apart te boeken en in uw winkelmandje te plaatsen. Je moet betalen uw accommo-
datie wanneer u uw winkelmandje afrekent.

Selecteer om te onthullen da-
tums voor andere dagen

Hieronder vindt u links naar andere accommodaties in de omgeving:

Hotels
The old brewhouse Cirencester  http://www.theoldbrewhouse.com/

 

Stratton House Hotel   http://www.strattonhousehotel.com

Kings Head Hotel   http://www.kingshead-hotel.co.uk



Hotels

Devere cotswolds water park hotel  https://www.devere.co.uk

 

Bathurst Arms Hotel   http://www.bathurstarms.co.uk

Corinium Hotel   https://www.coriniumhotel.com/

Riverside House   http://www.riversidehouse.org.uk/

Travelodge Cirencester  https://www.travelodge.co.uk/

Premier inn Cirencester  https://www.premierinn.com



Campings

Mayfield Park    http://www.mayfieldpark.co.uk

Thames Head Inn   http://www.thamesheadinn.co.uk/

Royal Agricultural University

Het is ook mogelijk om het terrein van de Koninklijke Landbouwuniversiteit te gebruiken om uw park 
te parkeren
Campers en caravans mocht je dat willen. Houd er echter rekening mee dat er geen zijn
douchefaciliteiten op deze site, maar er zijn toiletten. Tenten zijn niet toegestaan.
Reserveren is niet verplicht.


