Kære venner,

Efter at de fleste af jer har afleveret jeres formular A, ser det ud til, at vi kan byde
mere end 1.000 venner velkommen til Berlin denne sommer – sikke en udtalelse i
disse svære tider, og sikke en fantastisk begivenhed, vi alle sandsynligvis vil kunne
deltage i meget snart!

Vi sætter stor pris på den indsats, der er gjort for at overbevise så mange spillere som
muligt i jeres lande om deltagelse. På den anden side ser og forstår vi selvfølgelig, at
der er nogle bekymringer og spørgsmål, som vi sandsynligvis ikke altid er i stand til
at besvare fuldt ud. Vi kan alligevel forsikre jer om, at vi vil gøre vores yderste for at
få ESBC 2022 til endelig at ske og for at være så attraktiv og sikker som muligt.

Så vidt vi kan, er dette nogle svar på ofte stillede spørgsmål og nogle yderligere
oplysninger til dig og dine bowlere:

1. Krav om vaccination
Som overalt i verden vil staten definere krav, der skal følges af borgere, besøgende
og begivenheds-arrangører. Hvad vi alle har oplevet tidligere er, at nogle gange skal
disse krav justeres fra tid til anden. Derfor kan vi kun give forventninger om, hvordan
kravene kan være i juni, afledt af hvad de er i dag, og hvad de har været sidste
sommer. På denne baggrund forventer vi, at minimumskravet for adgang til
Tyskland, adgang til hotelværelser samt adgang til bowling-, åbnings- og
banketfaciliteterne og dermed for enhver, der kommer til ESBC 2022 som

deltager eller gæst, vil være et komplet sæt af vaccination (to doser) afsluttet
eller genopfrisket tidligst i januar 2022 eller en bevist bedring fra Covid tidligst i
april 2022. Eventuelt kan yderligere krav, såsom test ved indrejse i Tyskland ellers
være påkrævet og booster vaccination være i kraft yderligere, og vi vil selvfølgelig
informere jer om dette i detaljer, så snart vi føler, at dette er sikkert nok.

Men hvis nogen af dine bowlere eller gæster ikke er i stand til eller ikke vil opfylde
det generelle vaccinationskrav, bedes du undlade at deltage i arrangementet – også af
hensyn til alle andre deltagere. Vi vil være forpligtet til at kontrollere Covid-status for
alle delegationsmedlemmer og bliver nødt til at nægte adgang, hvis nogen ikke
opfylder kravene.

2. Mobilitet
Vi er meget glade for at kunne meddele, at alle deltagere og gæster, der er tilmeldt
ESBC 2022, vil have gratis adgang til offentlig transport i hele Berlin-området i hele
begivenhedsugen. Dette vil give dig mange muligheder for rekreative aktiviteter uden
for banerne samt muligheder for overførsler mellem bowlingcentre og hoteller med
meget mere social afstand i et tog eller undergrundsbane, end vi måske kan tilbyde
med shuttlebusser. Vi vil naturligvis give detaljerede oplysninger i god tid om,
hvornår og hvordan du nemt kan bruge forbindelser mellem ESBC-stederne. Og
selvfølgelig vil vi sørge for, at der er nok shuttlebusser til rådighed derudover for
dem, der ikke er i stand til eller ikke vil bruge offentlig transport, samt til overførsler
om natten efter sene bowlinghold.

3. Afbestillingsmuligheder
Som du kan se ovenfor, er vi helt overbeviste om, at mesterskaberne endelig finder
sted i Berlin 2022 efter at være blevet udskudt to gange. Hvis vi dog af en eller anden
grund skulle blive tvunget til at aflyse begivenheden igen, refunderer vi naturligvis
alle ind- og hotelgebyrer, der er betalt til os. Dine tilmeldinger vil være bindende i
henhold til ESBC-reglerne, hvilket betyder, at der vil blive refunderet helt eller
delvist for enhver, der annullerer sin registrering indtil 1. april. I den særlige situation
vi alle står i år, vil vi naturligvis stadig være så fleksible som vi kan efter denne dato.
Meget sandsynligt vil vi dog kun kunne acceptere aflysninger med refusion efter
denne deadline i enkelte, uforudsete og utilgængelige tilfælde, såsom med en Covidinfektion af en deltager selv. Lad os håbe, at vi næppe behøver at behandle sådanne
sager, og hvis det er tilfældet, skal du bare kontakte os.

Vi sætter pris på at modtage jeres resterende tilmeldingsformularer B senest den 15.
februar. Hvis der er yderligere forespørgsler, så tøv ikke med at kontakte os.
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