Avond4daagse
vond4daagse 3 t/m
/m 6 juni 2019
De avond4daagse komt er weer aan. Lijkt het jou leuk om mee te lopen
lopen?? Lever dan het onderstaande
inschrijfformulier uiterlijk zaterdag 18 mei bij jouw train(st)er in samen met het inschrijfgeld van € 4,00.
Voor de ouders/verzorgers :
Kinderen van 4 en 5 jaar worden begeleid door eigen ouder of verzorger. Vanaf 6 jaar t/m 11 jaar is één begeleider
op 5 kinderen voldoende.
De eerste en laatste avond is clubkleding verplicht voor zowel de kinderen als de begeleiders. Heeft u als begeleider
geen clubkleding
leding dan kunt u dit afhalen bij Heleen van de Put & Joke Vaandering op zaterdag 25 mei tussen 10.00 12.00 uur in de kantine. Inleveren van deze clubkleding kan na afloop van d
de laatste
tste avond in de kantine.
De welverdiende medailles kunnen na afloop van het defilé op de laatste avond opgeha
opgehaald
ald worden in de kantine van
Go-Ahead.
Ahead. Alle lopers krijgen een ijsje en de supportersvereniging heeft voor een cadeautje gezorgd.
Wij zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers die onze lopers willen voorzien van drinken voor de 5 en 10 kilometer.
Wilt u ook hiervoor uw keuze via het inschrijfformulier
nschrijfformulier kenbaar maken
maken?
De starttijden, startnummers en routes van de 5 en 10 km staan op de site van de organisatie van de
avondvierdaagse : www.avondvierdaagsekampen.nl
www.avondvierdaagsekampen.nl. Uw kind dient 10 minuten vóór vertrek aanwezig te zijn in het
startvak.

-----------------------------------------------------------Inschrijfformulier Avond4daagse Go
Go-Ahead Kampen
Naam :

Team :

Adres :
Telefoonnummer vader / moeder / verzorger :
Ik loop voor de

keer mee en schrijft mij in voor de

5 / 10* kilometer

-----------------------------------------------------------Mijn vader / moeder / verzorger* wil meehelpen :

(naam vermelden)

Telefoonnummer:
Beschikbaar als begeleider op:

0 maandag

0 dinsdag

0 woensdag

0 donderdag

Mijn begeleider wil wel / niet* clubkleding lenen, maat :
.
Wel / niet* beschikbaar als ranja schenker voor de eerste 3 avonden bij 5 / 10* kilometer
ilometer
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Met deze inschrijving gaat u akkoord met de Privacy Statement (AVG) van Go
Go-Ahead
Ahead Kampen. Deze is te lezen op onze website.

