Toksværd Hallen, Tokesvej 2, Toksværd, 4684 Holmegård.

D.28.august 2019.

Bestillingsseddel til halfest med Kandis og Butterflies
Bestillingsnummer og navn:__________________________________________

Lørdag d. 29.februar 2020 kl.17.45 i Toksværd Hallen.
BEMÆRK: Dørene åbnes kl.16.45 – mødetid senest kl.17.30.
Maden leveres igen af slagter Stig i Stege - en 3 retters menu.
OBS: Igen i år kan der betales med kontanter og Mobile Pay, 82430, men ikke med betalingskort.
Tilmelding sker ved at afklippe, udfylde, underskrive og tilbagesende jeres bestilling til: Lotte og Gerner Hansen,
Toksværd Bygade 12, 4684 Holmegaard. Bestillingerne bliver noteret i den rækkefølge, de modtages – altså efter
”først til mølle” princippet.
Betaling må under ingen omstændigheder ske, før bestillingskuponen er modtaget og noteret hos Lotte og
Gerner, og I har fået accept retur pr. mail, telefon eller SMS på antallet af billetter!
Betalingen skal være os i hænde senest d. 31. oktober 2019. Når vi har modtaget pengene, fremsendes billetterne.
Bestilling
Halmedlem:
Ikke medlem:
Børn under 15 år:

360 kr.
390 kr.
220 kr.

Antal
_____
_____
_____

Kr.
_____
_____
_____

1. Bankoverførelse: Hallens bankkonto i Sparekassen Sjælland nr.: 6070 4110 869
2. Ved afhentning på vor privatadresse: Toksværd Bygade 12, Toksværd.
Afhentning kun efter nærmere aftale på tlf.nr.52272767/53291316.
………..Klip……………….Klip……………………………..Klip:…………………….Klip………………Klip………

Bestilling med nummer, navn og underskrift!!!
Bestillingsnummer: ___ E-mail: __________________________________________________________________
Navn, adresse og tlf.nr.: _______________________________________________________________
1. Bankoverførelse: Hallens bankkonto i Sparekassen Sjælland nr.: 6070 4110 869
2. Ved afhentning på vor privatadresse: Toksværd Bygade 12, Toksværd. Kan kun ske efter nærmere aftale.
Bestilling
Halmedlem:
Ikke medlem:
Børn under 15 år:

360 kr.
390 kr.
220 kr.

Antal
______
______
______

Kr.
____________
____________
____________

Jeg, som bestiller, ønsker, at Toksværd Hallen opbevarer mine kontaktoplysninger og antal bestillinger til brug for fremtidige
bestillinger i relation til Halfesten, hvilket jeg hermed bekræfter med min underskrift: ______________________________

Festudvalget for Toksværdhallen

Bestillingsseddel til Halfest 2020

