Inschrijfformulier Skeeleren
Op “De Waaier” dinsdag 14 juni 2011
Deelname geschiedt op eigen risico. Stichting Oranje Comité Leimuiden & IJsclub Nut &
Vermaak aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele (letsel - en/of (im)materiele)
schade welke door deelname aan spel - en sportactiviteiten is veroorzaakt.

DEELNEMERS ZIJN VERPLICHT EEN HELM TE DRAGEN.
Helmen zijn niet beschikbaar bij inschrijving.

Jeugd tot 12 jaar (minimarathon) deelname is
gratis, hiervoor is geen inschrijving nodig
De inschrijving is pas definitief zodra het inschrijfgeld is
voldaan en onderstaande gegevens zijn ingevuld.
Voor + achternaam

: ………………………………(m/v)

Geboortedatum

: ……………………………………

Straat

: ……………………………………

Postcode

: …………………………………..

Plaats

: ……………………………………

Telefoon

: ……………………………………

Telefoon mobiel

: …………………………………….

Ik schrijf me in voor de volgende
categorie:
(omcirkelen wat van toepassing)
1.
2.

jeugd 12 - 13 jaar jongens
jeugd 12 - 13 jaar meisjes

3.
4.
5.
6.

jeugd 14 - 15 jaar jongens
jeugd 14 - 15 jaar meisjes
recreanten v.a. 16 jr. heren
recreanten v.a. 16 jr. dames

7. Competitie West
inschrijven voor Competitie West
C1V1D1 C2V2D2 AB rijders
Via www.knsb.nl

Inschrijfkosten voor jeugd en recreanten €. 3,- te voldoen bij inschrijfbalie.
Eigenrisico verklaring skeeleren op De Waaier dinsdag 14 juni 2011 :
Hierbij verklaart deelnemer door ondertekening dat de volgende regels worden aanvaard:
1. Er gedurende het spelprogramma en de gedurende skeelerwedstrijd geen alcohol consumptie door de deelnemer mag worden
genuttigd (e.e.a. ter bescherming van eigen persoonlijke veiligheid, alsmede van de persoonlijke veiligheid van het toezichthoudend en
organiserend personeel).
2. Een ieder voor en onder eigen verantwoording meedoet aan het skeeleren welke op dinsdag 14 juni 2011 door Stichting Oranje Comité
Leimuiden en IJsclub Nut en Vermaak wordt georganiseerd.
3. Stichting Oranje Comité Leimuiden en IJsclub Nut en Vermaak aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele (letsel of
(im)materiele) schade welke door deelname aan spel - en sportactiviteiten is veroorzaakt.

Indien geen volledig ingevuld en ondertekend formulier door de wedstrijdleiding
wordt terug ontvangen, zal de deelnemer niet kunnen starten met de spel -en
sportactiviteiten.

Naam Deelnemer

: …………………………….

Handtekening

: ………………………………

Been nummer:

