TCS New York City Marathon 4. november 2018
Aktiv mot kreft er veldedig partner med TCS New York City Marathon, og selger startplasser i henhold til arrangørens regler for veldedighetsplasser. Aktiv mot kreft arrangerer også pakkereise som bl.a. inkluderer direkte fly
t/r Oslo-New York og overnatting på 4-stjerners hotell sentralt ved Time Square. Reiser du med Aktiv mot kreft
får du også delta på populære fellesarrangementer i New York.
STARTPLASS GJENNOM AKTIV MOT KREFT
Når du velger å løpe for Aktiv mot kreft gjelder reglene som for øvrige veldedige partnere i NYC Marathon, og forutsetter at du samler
inn minimum kr 30 000,- til Aktiv mor kreft. Disse midlene går til
Aktiv mot kreft sitt arbeid med å etablere Pusterom (treningsrom)
på kreftsykehusene i Norge.
Aktiv mot kreft har egen innsamlingsløsning som kan spre din innsamling til venner og bekjente på mail og i sosiale medier. Innsamlingsaksjonen starter ved påmelding (evt. når løper selv ønsker) og
varer t.o.m. 30. november 2018.

Startplass gjennom Aktiv mot kreft inkluderer;
• Startnummer i NYC Marathon 2018
• Transport til startområdet løpsdagen
• Arrangementer/utflukter
-Treningstur i Central Park med bl.a. Jack Waitz
-Fellestur til NYC Marathon sin Expo for henting av startnummer
-Besøk på Memorial Sloan Kettering Cancer Centre
• Seminar med Jack Waitz i Oslo, august/september 2018

PAKKEREISE
Avreise torsdag 01.11.18 kl. 11.00 fra Gardermoen med ankomst
New York kl. 14.25. Retur mandag 05.11.18 kl. 18.55 fra New York
med hjemkomst tirsdag 06.11.18 kl. 08.15 på Gardermoen.
Pakkereisen inkluderer;
• Direktefly Oslo-New York t/r med SAS, 1x23 kg bagasje
• Overnatting i enkeltrom på Hilton (kingsize-seng), 4 stjerner

• Transport flyplass-hotell t/r
• Utstyrspakke fra adidas til en verdi av ca. kr 2 500,- (T-skjorte,
tights/shorts, jakke, genser)
• 25% rabatt hos Løplabbet på en handel
Pris kr 24 000,Pris for ledsager, forutsatt at man bor på samme rom, kr 12 000,-

PÅMELDING OG BETALINGSBETINGELSER
Påmelding på mail til post@aktivmotkreft.no med følgende info;
Fullt navn, adresse, mailadresse, tlf., fødselsdato. Ved mottakelse av
påmeldingsmail anser vi deg som påmeldt.
Depositum på kr 10 000,- faktureres umiddelbart etter at påmeldingen er registrert.
15. august 2018: Innbetaling av resterende beløp på kr 14 000,1. desember 2018: Avregning av innsamlingsaksjonen. Dersom innsamlet beløp blir mindre enn kr 30 000,-, blir differansen (30 000
minus innsamlet beløp) fakturert deltaker.

Ved avbestilling etter 1. april refunderes halve depositumet (kr
5000,-)
Ved avbestilling i perioden 1. juli – 15. august belastes 50% av total
pakkepris (kr 12 000,-).
Avbestilling etter 15. august er ikke mulig. Totalbeløpet for reise,
opphold og startplass (kr 54 000,-) må innbetales i sin helhet.

Pass: Viktig med pass som er gyldig i minimum 6 måneder etter at
du kommer inn i USA.
ESTA-innreisetillatelse/-visum: I god tid, og senest 72 timer før avgang, må det søkes om ESTA innreisetillatelse.
Dersom du ikke ønsker å starte en innsamlingsaksjon, kan du likevel
kjøpe startplass for kr 30 000,-. Beløpet blir fakturert sammen med Reiseforsikring: Alle deltakere må ha egen reiseforsikring. Gå grundig igjennom vilkårene, og sjekk at forsikringen dekker det du har
siste innbetaling av reisen 15. august 2018.
behov for ved en slik reise.
Avbestilling:
Ved avbestilling før 1. april refunderes hele depositumet fratrukket
kr 1000,-.

