Informatie en inschrijfformulier Avondvierdaagse Bergen NH 2015
Dit jaar is de avondvierdaagse op 8,9,10 en 11 juni. Locatie:
1e dag start en aankomst:
18.30 (5km)

OMNI BSV Oudtburghweg 1

2e dag: start en aankomst :
18.30 (5km)

Van Reenenschool Spaanschepad

3e dag: start en aankomst :
18.30 (5km)

OMNI BSV Oudtburghweg nr 1

4e dag: start
en 18.45 (5km)

vertrektijd:18.15 (10km) en
nr 1 vertrektijd:18.15 (10km) en
vertrektijd:18.15 (10km) en

:
Van Reenenschool Spaanschepad nr 1 vertrektijd:18.00 (10km)
aankomst
: Kastanjelaan bij het Hertenkamp

De Avondvierdaagse is van oudsher een sportieve onderneming die o.a. als doelstelling heeft het
plezier van wandelen te ervaren en zodoende het gezonde bewegen van de kinderen en
volwassenen te stimuleren.
Aan de Avondvierdaagse doen heel veel kinderen mee en daar
zijn we erg blij mee. Om de kinderen goed te kunnen registreren, zodat zij de juiste medaille
krijgen, hebben wij via de scholen contactpersonen die ons helpen met de inschrijvingen. Voor alle
duidelijkheid: Het is geen evenement van school. Zij bieden alleen hun medewerking aan omdat zij
de doelstelling ondersteunen.
De school is niet verantwoordelijk voor de kinderen die meedoen , dat blijft u als ouder zelf.
Wel zal de avondvierdaagse commissie er alles aan doen om de avondvierdaagse zo veilig mogelijk te
laten verlopen. Late aanmeldingen voor de start worden ook behandeld door de contactpersonen van de
school. Zij staan bij de schoolvlag en maken zich op eigen wijze zichtbaar.
.
De 10 km. lopers moeten zich elke avond aan- en afmelden bij juf Cecile of vervanger.
Om 9.30u sluiten de controleposten! Evt. vragen mail choms@broekbeek.nl
Op deze wijze kan de organisatie vlot verlopen. We hopen dat we op uw medewerking kunnen
rekenen.
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Aanmeldingsformulier :

inleveren t/m woensdag 3 juni

(A.U.B lever het formulier en geld op tijd in dat scheelt mij heel veel tijd en
werk )
Naam:
______________________________________________Klas______________________________
Tel:

________________________________

E-mail:

een van de ouders:

________________________________

Gaat lopen voor de hoeveelste keer? ________________________________
Ik loop

5km

10 km

Heeft boekje ingeleverd ja / nee
Wil wandelboekje bestellen ( elk jaar komen de km. en dagen die je loopt er in €1, -)
nee

ja /

Doorstrepen wat niet van toepassing is.
Graag dit strookje invullen en in een enveloppe doen met het inschrijfgeld 5,00 euro +
( indien van toepassing) 1,00 euro voor het bestelde boekje. Boekje toevoegen als uw
zoon/dochter al een boekje heeft dat weer bijgeschreven en gestempeld moet worden.
Op de envelop schrijft u:

Avondvierdaagse

Naam: contactpersoon juf Cecile

Betreft:

