Vaart

Vaart

Inschrijvingsformulier
17-09-2017
START 9.00 uur

Invullen in drukletters aub of mailen naar tofsport@leuven.be
Teamnaam:
Ploegkapitein:
Namen teamgenoten:

17-09-2017
START 9.00 uur

Adres:
Telefoon:
E-mail:
Prijs team-pakket:

186 euro incl. deelname wedstrijd,
6 BBQ, 6 T-shirts, 30 drankbonnen

Prijs deelname wedstrijd:

72 euro per team (6 pers.) incl. 6 T-shirts

Prijs BBQ:

25 euro per pers. incl. drank (eten + 4 drankbonnen)
aantal personen
• BBQ van 12.00 tot 17.00 uur;
• prijsuitreiking rond 18.00 uur.

Uiterste inchrijvingsdatum:

• 5 september 2017.

Rekeningnummer:

• BE68 7340 0555 0934;
• vermelding ploegnaam + naam kapitein;
• inschrijvingen zijn pas geldig na ontvangst van betaling;
• er worden max. 90 teams (ploegen) toegelaten.

Annulatievoorwaarden:

• annulaties moeten via mail gebeuren (tofsport@leuven.be);
• annulaties voor 11 september worden voor 50% van de totale
som terugbetaald;

• vanaf 11 september wordt er bij annulatie niets meer terugbetaald;
• voor meer inlichtingen raadpleeg onze website:
www.tofsport.be of bel het nummer 016 27 22 20.

Na 12 september 2017 krijgt u het wedstrijdreglement en de briefing toegestuurd.

Vaartchallenge, een organisatie van

visie - volharding - verbondenheid
Ontwerp Pas Dierick
VU Sportdienst Leuven

Nuttige info:

Inschrijvingen - Inlichtingen
tel. 016 27 22 20 - www.tofsport.be - tofsport@leuven.be

Vaart

17-09-2017
START 9.00 uur

Wie - Wat - Waar - Wanneer
Vaartchallenge, een organisatie van Tofsport!!!
Rafting op de Vaart.
Een team van 6 personen legt een snelheidstraject af met onderweg een aantal proeven.
Een challenge die alleen tot een goed einde kan gebracht worden als de juiste teamspirit aanwezig is.
Visie, volharding en verbondenheid zijn de ingrediënten van deze sportieve cocktail.
Tevens is er een gezellige barbecue en randanimatie voorzien.
Startuur:

• wordt meegedeeld in de definitieve briefing.

Prijs team-pakket:

• 186 euro incl. deelname wedstrijd,
6 BBQ, 6 T-shirts, 30 drankbonnen.
• 72 euro per team (6 pers.) incl. 6 T-shirts.
• 25 euro per pers. incl. drank (eten + 4 drankbonnen).

Prijs deelname wedstrijd:
Prijs BBQ:
Uiterste inschrijvingsdatum:
Nuttige info

• 5 september 2017.
• BBQ van 12.00 tot 17.00 uur;
• prijsuitreiking rond 18.00 uur.

Rekeningnummer:

•
•
•
•

Annulatievoorwaarden :

• annulaties moeten via mail gebeuren (tofsport@leuven.be);
• annulaties voor 11 september worden voor 50% van de totale som

BE68 7340 0555 0934;
vermelding ploegnaam + naam kapitein;
inschrijvingen zijn pas geldig na ontvangst van betaling;
er worden max. 90 teams (ploegen) toegelaten.

terugbetaald;

• vanaf 11 september wordt er bij annulatie niets meer terugbetaald.
Info:

• raadpleeg onze website - www.tofsport.be of bel het nummer 016 27 22 20.

Tofsport Leuven
Naamsestraat 3, 3000 Leuven
Tel 016 27 22 20

Prijs voor de meest originele boot!!!

2017

2017

2017

