Idrottens Scandicavtal
Idrottsavtalet gäller på alla Scandics hotell, sju dagar i veckan, från en person och uppåt.
Alla idrotter som ingår i Riksidrottsförbundet (RF) har rabatterade priser på alla Scandic i Sverige.
Rabatten gäller för övernattning, konferens, mat och dryck.
Priset kan variera beroende på datum och destination. Rabatterna gäller alla Scandic i Sverige, alla
dagar i veckan i mån av tillgång.
Så bokar du:
‐ På webben: www.scandichotels.se/sport
‐ För att få idrottspris måste du uppge ditt förbunds kod : D359109055 (orienteringens
avtalsnummer)
‐ Individuell bokning: 08‐517 517 00, eller direkt till respektive hotell.
Läs mer om idrottsavtalen på https://www.scandichotels.se/alltid‐pa‐scandic/sport

Sportkortet
På Scandic kan du även skaffa Sportkortet. Det gäller på 47 stycken utvalda hotell, torsdag‐söndag
samt under helger och lov. Ni måste vara minst åtta personer för att nyttja Sportkortets priser. Minst
en person med Sportkort måste finnas på plats vid hotellvistelsen. Kortet är personligt och
kostnadsfritt. Sportkortpriset varierar beroende på om laget består av juniorer eller seniorer. Junior
är den som under året fyller 16 år eller yngre. Senior är den som är fyllda 17 år eller äldre.
‐

Registrering och bokning sker på www.scandichotels.se/sport eller via telefon till respektive
hotell.

I priset ingår:
‐Tillgång till möteslokal för genomgång och taktiksnack (vid förfrågan och efter tillgänglighet)
‐Fri tillgång till gym
‐Fri tillgång till wifi
‐Fria film‐ och sportkanaler
Junior‐ och Seniorpriser
Junior bor till ordinarie pris; 265:‐ per person i delat fyrbäddsrum. Junior är den som under året fyller
16 år eller yngre. Senior är den som är fyllda 17 år eller äldre. Senior bor till Sportkortets
Seniorpriser. Dessa priser varierar beroende på hotellets tillgänglighet och säsong. Förändringen
börjar gälla den 1 april och enbart på våra svenska sportkortshotell. Så tänk på att uppge om laget
består av Juniorer eller Seniorer vid din nästa bokning.

Frågor om Scandics idrottsavtal eller Sportkortet mejla till: sport@scandichotels.se

