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Aanmeldingsformulier 11e Leiderdorps Beachvolleyball toernooi.
Op zondag 23 juni organiseren de Vrienden van het Oude Dorp wederom het Leiderdorps Beachvolleyball
toernooi. Iedereen kan een gemengd team van 6 spelers inschrijven. U mag inclusief wisselspelers
natuurlijk ook met meer teamleden komen. Er is ruimte voor 24 teams, vol = vol
De wedstrijden duren van 11:00 tot en met 17:30 uur, na afloop hiervan zal er voor deelnemers, supporters,
partners en anderen die zich hier voor hebben aangemeld een grote BBQ georganiseerd worden.
Per team bedragen de inschrijfkosten voor alléén het volleybal EUR 36,00.
Kaarten voor de BBQ kosten EUR 12 per persoon. LET OP, u mag dus veel meer mensen dan alleen het
team voor de BBQ inschrijven! Kinderen (tot 12 jaar) betalen EUR 6 p/p.
Een inschrijving kan pas gehonoreerd worden wanneer dit formulier bij een van onderstaande adressen is
ingeleverd en de totale inschrijfkosten zijn voldaan. De totale inschrijfkosten kunnen bij overhandiging van
de inschrijving worden voldaan of worden overgemaakt op onze bankrekening ovv ‘beachvolleyball 2013’
en uw teamnaam. Teams worden op volgorde van aanmelding ingeschreven tot het maximum aantal teams
is bereikt. Hierbij is de ontvangst van de betaling beslissend.
Teamnaam:

_________________________________________________

Vertegenwoordigd door : de heer/mevrouw...............................................................................................
Adres :.......................................................................................................................................................
Tel :............................................................................................................................................................
e-mail :.......................................................................................................................................................
Te betalen:
Inschrijfkosten

= 36,00

Aantal kind-BBQ kaarten (EUR 6,00 p/p):

………..* 6,00 =

Aantal volwassenen BBQ kaarten (EUR 11 p/p):

………..* 12,00 =

Totale inschrijfkosten:

+

=

Inleveren van de inschrijfformulieren en geld kan op de volgende adressen:
Guido ten Hengel, Berkenkade 23, 2351 NC, Leiderdorp
guido@oudedorp.nl
Jan Suijkerbuijk, Lindelaan 9, 2351 NV Leiderdorp
jan@oudedorp.nl

De team vertegenwoordiger verklaart zich namens het team bekend te zijn en akkoord te gaan met het feit dat
deelname volledig plaatsvindt op eigen risico en dat de organisatie niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige
vorm van schade of letsel opgedaan gedurende de activiteit.

