O

Inschrijfformulier D’n Optocht van C.V. De Stopnaolden.
te houden op Zondag 19 februari 2023
Categorie jeugd (leeftijd t/m 15 jaar):
1-2 tje (1 of 2 personen), slagzin :…………………………………………………………………………………………
Kleine groepen (3 – 9 personen), slagzin: ……………………………………………………………………………….
Wagens + Grote groepen (10 en meer), slagzin :………………………………………………………………………..

Categorie volwassenen (vanaf 16 jaar):
Individueel (1 of 2 personen), slagzin :……………………………………………………………………………………
Kleine groepen (3 – 9 personen), slagzin: ……………………………………………………………………………….
Wagens + Grote groepen (10 en meer), slagzin :………………………………………………………………………..
Wagen: ja/nee (doorhalen wat van toepassing)
LET OP!: wagens zijn voertuigen die via motorische aandrijving worden voortbewogen, een wagen die wordt voortgetrokken door mankracht
behoort tot de loopgroepen.

Naam groep / deelnemer :……………………………………………………………………………………………………..
Muziek :

ja/nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

Contactpersoon :………………………………………………………………………………………………………………..
Adres en telefoonnummer:……………………………………………………………………………………..………………
E-mail adres :……………………………………………………………………………………………………………………
Het aantal deelnemers dat nog op basisschool zit:………………
Datum……………………………………………Handtekening contactpersoon……………………………………………
Dit volledig ingevulde inschrijfformulier graag inleveren vóór vrijdag. 10 februari , in Diessen, bij Eric Wouters, Heuvelstraat 2
Dave van Bijsterveldt, meiraap 23. Koen burgers wellenstraat 11.

Attentie:
1. Meedoen is op eigen risico. Indien men met tractor deelneemt aan de optocht dient de eigenaar van het voertuig aan zijn verzekeraar
door te geven dat het voertuig deelneemt aan de optocht.
2. Indien u woensdag voor de optocht nog geen bevestiging van ons heeft ontvangen, gelieve dan contact op te nemen met Coen van
Dorst. Op de bevestiging staat welk nummer u heeft tijdens de optocht.
Voorkom teleurstellingen als wij bijvoorbeeld uw formulier niet hebben ontvangen en reageer!!
3. Wij (C.V. De Stopnaolden) kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor schade in het algemeen! Door middel van
het ondertekenen van deze inschrijving verklaart de inschrijver/contactpersoon zich bekend met het ‘algemeen reglement optochten’
van C.V. De Stopnaolden. Dit reglement vindt u op www.stopnaolden.nl

Wij hopen op een gigantische deelname en wensen iedereen alvast
veel denk, bouw en
knutselplezier toe!!
Carnaval 2023:

We gaon vur Goud!!
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