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…….
AVONDVIERDAAGSE ALBLASSERDAM
Inschrijfformulier voor een groep		   Inschrijfnummer

Na invullen inleveren tijdens de reguliere inschrijfavonden
Naam van de groep

Naam contactpersoon

Tel:
Mailadres contactpersoon

Afstand per avond
2,5 km*
5 km*
10 km*
* Doorstrepen wat niet van toepassing is
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…..  Aantal deelnemers á 3,00 euro
€
…..  Aantal begeleiders á 2,00 euro
€
Totaal Bedrag
€
Email: Info@avd-alblasserdam.nl
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In te vullen door de organisatie
TOTAAL MEDAILLES






Handleiding invullen inschrijfformulier


U kunt bovenstaand formulier invullen en daarna afdrukken of afdrukken en daarna handmatig invullen. In beide gevallen kunt u een kopie maken voor de eigen administratie en één formulier inleveren bij de inschrijving.

Bij het formulier:
	Naam van de groep: indien van toepassing ook de locatie vermelden.

Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon

	Groepsnummer niet invullen, dat ontvangt u bij de inschrijving en dat staat ook op de inschrijfkaart en de stempelkaart.

	De afstanden die per avond gelopen kunnen worden zijn:  2,5 km, 5 km en 10 km. 
Graag doorhalen welke afstanden niet van toepassing zijn.

	Wilt u op de lijst alleen de personen vermelden die meelopen! Niet begeleiders die een enkele dag meewandelen! Begeleiding voor groepen onder de 12 jaar is op alle avonden verplicht. Geef tevens aan voor de hoeveelste keer er meegedaan wordt. Dit i.v.m. de juiste medailles. 


	Onder aan de lijst is ruimte om aan te geven hoeveel vaste begeleiders er meelopen.

Deze begeleiders (dat mag elke avond ook een ander persoon zijn) betalen 2,00 euro en ontvangen onderweg ook de versnapering die uitgedeeld wordt. Uiteraard niet het kind gerichte presentje en de medaille.

	Minimaal 20 lopers zijn vereist voor groepskorting. Dit aantal geldt voor een groep op dezelfde afstand! Deelname per persoon is voor groepen €3,00. Indien de vereiste 20 personen niet gehaald wordt, dan is de deelname prijs €4,00 per persoon. Groepen kunnen alleen inschrijven op de voorinschrijfdata.



Veel wandelplezier

	De organisatie van de avondvierdaagse Alblasserdam
	(www.avd-alblasserdam.nl)

