Deelnameformulier 1ste Limburgs Rondje zondag 2 augustus 2020.
Bestuurder

Navigator

Naam

Naam

Voornaam

Voornaam

Tel / GSM

Tel / GSM

Email contact

Merk
CC

Voertuig
Type
Bouwjaar

Aantal inzittenden (bestuurder en navigator inbegrepen)

De deelname in de onkosten bedraagt 15 euro per wagen. Hierin is een rallyplaat,
roadbook, aandenken en consumptie (voor elke inzittende) begrepen.
Voor deze rit kan er vrijblijvend gekozen worden om een lunch, vieruurtje en avondmaal
te nuttigen.
Elk van deze maaltijden kan apart worden gereserveerd.
De betaling mag samen met de betaling van de deelname gedaan worden.
De lunch bestaat uit een broodjesassortiment en kost 5 euro per persoon.
Lunch
Aantal personen

Herinnering aan alle deelnemers: Bespaar ons kopzorgen! Uw inschrijving is slechts
verzekerd indien u de uiterste datum van inschrijving in acht neemt en voldoet aan de
financiële verplichtingen. Wij danken jullie bij voorbaat!

Het vieruurtje bestaat uit een assortiment van gebakjes en koekjes en kost 5 euro per
persoon.
Vieruurtje
Aantal personen

Het avondmaal bestaat uit broodjes braadworst, curryworst, hamburger en saté met
groentjes (sla, tomaat, ei en komkommer) en saus en kosten 5 euro per stuk. Er mogen
uiteraard meerdere broodjes per persoon besteld worden.
Avondmaal
Aantal broodje braadworst
Aantal broodje curryworst
Aantal broodje hamburger
Aantal broodje saté

Inschrijven kan online via onze website gebeuren tot woensdag 29 juli 2020 of via het
deelnameformulier.
De betaling dient te gebeuren voor donderdag 30 juli 2020 op het rekeningnummer van
de Tiense Veiligheidsclub vzw TVC: BE91 7343 2615 9576, BIC code KREDBEBB met
vermelding “naam + voornaam bestuurder deelname Limburgs Rondje”.
Voor meer info kan je steeds terecht op:
Email: tienseveiligheidsclub@hotmail.com
Facebook: Tiense Veiligheidsclub vzw TVC
Website: www.tiense-veiligheidsclub.be

Herinnering aan alle deelnemers: Bespaar ons kopzorgen! Uw inschrijving is slechts
verzekerd indien u de uiterste datum van inschrijving in acht neemt en voldoet aan de
financiële verplichtingen. Wij danken jullie bij voorbaat!

