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Anmäl di så här
I . Skeffa en inbetalningskort på posten. Den ser inte riktigt ut som ncdan, men vi litar på att du är kreativ och

improviserar så att vi {år veta allt. Inbetalningskortet är din anmälningsblankett.

2. Fyll i postgirokonto 43 39 6l-0 och betainingsrnottagare Dragon's Den/LinCon 200i.
3. Fyll i dina personuppgifter: namn, adress, postnummer, ort, telelonnummer och epostadress. Det går bara

att anmåla cz person per inbetalningskort.

4. Bestäm dig fur vad du vill anmdla dig dll. En sammanställning av alla arrangemang finns på schemat i
mitten. Allt som det går att {tiranmäla sig till har sn kod, till exempel 401 för Advanced Civilization på

onsdagen klockan 19.00. Samma spel har olika kod b,eroende nå vilka tider det genomftirs. Skriv koder och

vad du vill spela på inbetalningskortet. Ett (äral arrangcmang har deltagaravgifter. Skriv in avgifterna också.

Är det ett lagrollspel du anmäler dig till ska bara rz person anmäla laget.

5. I vissa arrangemang har du Fortur om du kan låna ut ett spel eller bli spelledare. Skriv om du kan det.

6. Lägg till deltagaravgiften på I50 kr, om d,r betalar före 8 maj 2001 och är medlem i Sverok. Är du inte

medlem kostar det 200 kr. Anmäler du dig efter 8 maj kostar det 300 kr oavsett om du är medlem i Sverok

eller ej. Du kan ocksä best?illa en konvenrsmugg fOr 60 kr och konventets T-shirt för 80 kr.

Du kan betala på posten
1. Gå till posten med inbetalningskortet och betala. Tä med kvittot till LinCon. Klan!

Du kan betala med ditt postgirokonto eller sparbanksgirokonto
1. Cör sorn du brukar när du tretalar riikningar. Klartl

Du kan betala över internet via din internetbank

namn.
2. Skriv samma telefonnummer och narnn på inbetalningskorter, så an vi vet att det är frän dig. Har du ingen

telefon får du improvisera. Stoppa inbetalningskorter i ett kuverr och skicka det rill
Dragon's Den/LinCon 2001
EIsa Brändströrnsgara 38
iS2 27 LINKÖPING
C)trservera att din anmdlan inte räknas ftirrän pengarna kommit in. Det räcker alltså inte att bara skicka in
inbetal niogskortct.

Du kan betala på konventet
1 . Det går lrra art tretale när du komrner till konventet, men då är e ntriavgiften högre. De t finns också en risk

att der du vili spela är fuilbokat.
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