
Inschrijfformulier  volwassenen Tocht der Tochten 2016

Categorie

Categorie deelnemers;

Gegevens deelnemers;

Naam (individu, groep, wagen, buurt, enzovoort): 
  

Naam contactpersoon

Adres 

Postcode Woonplaats

Tel. nr. Gsm. nr.

E-mailadres

Uit hoeveel personen bestaat uw groep / vereniging Aantal keren deelgenomen aan de optocht?

Met welk liedje wenst men op te 
komen tijdens de prijsuitreiking.

*)

*) Graag het lied als .mp3 mailen naar inschrijven@debaviaonen.nl. 
Als er geen lied is gemaild dan wordt er geen lied gespeeld tijdens de prijsuitreiking.

Titel van de uitbeelding

TOELICHTING 
- Uitbeeldingen die naar het oordeel van Stichting “De Baviaonen” niet door de beugel kunnen, worden uit de optocht verwijderd.   
   Twijfel je in dit kader aan je optochtidee? Neem dan even contact op met Ad Boeren, telefoon: 06-22237067 
- Iedere deelnemer rijdt voor eigen risico. 
- Titeluitbeelding: aangeven onder welke benaming de deelnemer in de optocht optreedt. 
- Omschrijving van de uitbeelding: met enkele woorden aangeven wat uitgebeeld wordt en eventueel ook waarom. 
- Er is een ONPARTIJDIGE JURY die deelnemers beoordeeld. HET OORDEEL VAN DE JURY IS BINDEND!!! 
- Houdt u zich aan het optochtreglement. Dit is te downloaden op www.debaviaonen.nl 
- Vergeet niet  een kopie van het verzekeringsbewijs van uw traktor in te leveren tijdens de optochtinschrijfavond. 

Omschrijving van de uitbeelding

Hierbij verklaar ik dat we kennis hebben genomen van het optochtreglement.

Heeft u als deelnemer muziek? Lengte van wagen / groep

(graag zo exact mogelijk aangeven i.v.m. vakindeling) 

 

Wagens: 
Wenst u deel te nemen aan de opendag op 
zondag  24 januari

LET OP, dit formulier is pas geldig na ondertekening tijdens de optochtinschrijfavond op  16 januari 2016
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