HOTELL-ÖVERNATTNINGAR I KOSICE I SLOVAKIEN VID VETERAN-VM 7-15 AUG, 2020.
WWOP har bokat ett antal bäddar i de 2 Kosice-hotellen Horse Inn och Bristol – båda är belägna i
centrala Kosice. Än är inte alla rummen upptagna av WMOC-deltagare.
I Horse Inn kostar 10 dubbel- eller twin-rum 95 EUR per natt och rum, 5 rum kostar 115 EUR per natt
och rum och 10 enkel-rum kostar 80 EUR per natt och rum. Det finns också möjligheter till 11 extrasängar för 35 EUR per person och natt.
I Hotel Bristol kostar de 10 dubbel- och twin-rummen 155 EUR per natt och rum.
De rum, som inte är bokade av WMOC-deltagare 7 maj, kommer då att återlämnas till
arrangörerna.
De olika anmälningsavgifterna till Veteran-VM är för de 5 tävlingarna och de 3 model events.
Före 7 januari – 130 EUR per tävlande.
Före 7 maj – 150 EUR per tävlande.
Före 30 juni – 180 EUR per tävlande.
Ni anmäler Er själva till tävlingarna och betalar Era anmälningsavgifter enligt arrangörernas
anvisningar på deras hemsida – www.wmoc2020.sk.
WWOP ordnar inga resor till och från Veteran-VM-tävlingarna.

HOTEL-ACCOMMODATIONS IN KOSICE IN SLOVAKIA AT WMOC 7-15 AUG, 2020.
WWOP has booked a number of beds in the 2 Kosice-hotels Horse Inn and Bristol – both are
situated in central Kosice. All rooms are not yet occupied by WMOC-participants.
In Horse Inn are the costs for 10 double- or twin-rooms 95 EUR pro night and room, for 5
rooms are the costs 115 EUR pro night and room and 10 single-rooms cost 80 EUR pro night
and room. There are also possibilities for 11 extra-beds for 35 EUR pro person and night.
In Hotel Bristol are the costs for the 10 double or twin-rooms 155 EUR pro night and room.
The rooms, which are not booked by WMOC-participants 7 May, will be delivered to the
organizers at the same date.
The different entry-fees to WMOC for all 5 competitions and the 3 model events are:
Before 7th January – 130 EUR pro competitor.
Before 7th May – 150 EUR pro competitor.
Before 30th Jne – 180 EUR pro competitor.
You enter yourselves to the competitions and you pay your entry-fees according to the
instructions from the organizers on their website – www.wmoc2020.sk.
WWOP is not organizing any travels to and from the WMOC-competitions.

