
ANMÄLAN TILL LUCIA- OCH JULBORDFESTEN (att skicka till julebord@midiscandinavie.fr) 
 

Medlem 2017-2018? (ja/nej) :   

 

På gång att bli medlem? (ja/nej) :   

Om ny medlem och inte bara förnyad medlemsavgift, var vänlig och fyll i bifogad  

Gör skilda inbetalningar för medlemavgiften och för festen. 

 

Inbetalning via banköverföring eller check? (banköverföring/check) :   

Ange de vuxnas familjenamn vid inbetalningen. 

 

Inbetalning via banköverföring föredras:  

IBAN FR76 1310 6005 0020 0064 5448 530, SWIFT : AGRIFRPP831 

Code : 13106 Code guichet : 00500 n° de Compte : 20006454485 Clé : 30 

 

Betalning med check (senaste datum för inbetalning den 1 december) som ska betalas till ”Association Midi-

Scandinavie” och skickas till Perny DIEUDONNÉ, 5 impasse des Hameaux, 31470 SAINT-LYS 

 

Bidrag till julbordet :  

  

 OBS. Kvantitet av det som tas med ska motsvara antalet tallrikar som deltagarna fyller upp från buffén. 

 

Kan komma tidigare för att hjälpa till med dekoration och ställa fram och duka borden? (ja/nej) :   

Om ja, ange förnamnen på de som deltagar (eller ”alla”) :   

och tidpunkten för ankomsten till festlokalen  (om möjligt kl 15):   
 

Kan hjälpa till att göra iordning efter festen (ja/nej) :    

 

Notera att avgifterna är enligt inbjudan:  

Festen är gratis för alla barn yngre än 6 år. 

Det är även gratis för våra medlemmar som betalat medlemsavgiften innan festen. 

För deras inbjudna så är det 6€ för vuxna och 3€ för barn 6-18 år.  

För icke medlemmar är det 12€ för vuxna och 6€ för barn 6-18 år. 

 

INSKRIVNINGSLISTA 
I listan härnedan, var vänlig och notera dessa bokstäver under kolumnen ”Medlem, Inbjuden, Ickemedlem”:  

• M - om Medlem eller på gång att bli det, (dvs är medlem den 9 december 2017) 

• I - om Inbjuden avec en medlem. 

• NM - om Ickemedlem (Non Membre på franska) 

Notera dessa avgifter under kolumnen « Vuxenavgift » : 

• 0€ för vuxna medlemmar 

• 6€ för en vuxen inbjuden avec en medlem 

• 12€ för en vuxen ickemedlem  

Notera dessa avgifter under kolumnen « Barnavgift »,  

• 0€ för alla barn yngre än 6 år 

• 0€ för medlems barn 

• 3€ för ett barn 6-18 år inbjuden avec en medlem 

• 6€ för barn 6-18 år till en ickemedlem 
 



Efternamn och förnamn  
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Ickemedlem 
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SUMMA VUXNA och SUMMA BARN : 
   

 

TOTALSUMMA :   
 

 


