Träningskort i MunktellArenan 2019-2020
Vad är träningskort MunktellArenan?
Det är kort som ger innehavaren fritt spel på MunktellArenans Filt och EB på obokade tider.

När gäller kortet?
Kortet gäller perioden 15 september 2019 – 15 april 2020, oavsett när du köper kortet.

Vad kostar ett kort?
Normalpris är 400:-. För dig som är född 1999 eller senare är priset 200:-

Får jag passerkort till MunktellArenans ytterdörrar och EB-lokalen om jag köper träningskort?
Nej, du får be vaktmästaren låsa upp.

Hur köper jag mitt träningskort?
Genom att betala in avgiften till EBGS Plusgiro 836 19 85 - 8 och mejla till
sasongskort@eskilstunabangolf.se och ange vem/vilka inbetalning gäller för. Ange även till villken
adress som kortet ska skickas.

Hur länge dröjer det efter betalningen till dess att jag har mitt kort?
Cirka två veckor och du kan inte spela under tiden.

Jag vill bara spela på en av anläggningarna, vad kostar det?

Vi gör ingen skillnad. Träningskortet kostar 400:- totalt för båda anläggningarna men du väljer
naturligtvis själv om du bara vill spela på den ena, men priset är detsamma.

Kontaktadress?
sasongskort@eskilstunabangolf.se

Något annat?
Se villkoren för träningskort.

Till sist –
Ta kontakt med sasongskort@eskilstunabangolf.se om något är oklart.

Villkor för träningskort MunktellArenan
-

Kortet skall alltid vara med och vid anmodan från funktionär för Eskilstuna Bangolfsektion
eller anställd vid Eskilstuna Kommun uppvisas.
Kortet är personligt och får inte lånas ut eller överlåtas.
Kortet är endast giltigt de datum som anges.
Förlorat kort skall omedelbart meddelas.
Innehavaren godkänner namnpublicering på internet och anslagstavla.
Korrekt och gott uppförande där anvisningar från MunktellArenans personal följs utan
diskussion.
Observera att när anläggningen är stängd för träning inför tävling kan endast anmälda
spelare till tävlingen träna.
Överträdelse mot ovan nämnda villkor medför indraget kort och beslutas av styrelsen för
Eskilstuna Bangolfsektion.
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