karnavalsstichting

De Bergkneuters

INSCHRIJFFORMULIER: voor deelname aan de carnavalsoptocht op maandag 24 Februari 2020
INLEVEREN: uiterlijk zondag 16 Februari
AANVANG OPTOCHT: 13.30 uur
Lees het optochtreglement goed door. Deelname / volgnr. ophalen in de Lôds van 13:00 tot 14:00 uur
Naam contactpersoon/leider:………………………………………………………..tel…………………..
Adres:……………………………………………………..E-Mail:……………………………………….
Titel van het onderwerp:_______________________________________________________________
Indien U meedoet in de categorie WAGENS mogen de maximale maten niet meer bedragen dan:
LxBxH = 15 x 4 x 7 meter.
Vanaf 4,5 mtr. hoogte, taps toelopend tot max. 2,5 mtr. breedte op 7 mtr. hoogte.
Wie is de bestuurder van het voertuig:_________________________ geboortedatum:______________
Adres waar Uw wagen gestald/gemaakt wordt:________________________________tel.___________
Ik / wij neem(en) deel: ( aankruisen wat van toepassing is ).

met wagen LxBxH = ____ x ____ x ____ meter.
Aantal personen:________

als kleine groep met ____ personen ( minimaal 3 t/m 15 personen )

als grote groep met ____ personen ( 16 personen of meer )

als paar

als enkeling
Ik / wij vertegenwoordig(en):

Buurtvereniging:_______________________________________________________________

Vereniging / groep:_____________________________________________________________

Doe(n) privé mee

Ik/wij geven ons op voor onderdeel “Jeugd” *zie carnavalskrant

Ik/wij heb(ben) wel / niet * deelgenomen aan een andere optocht. * doorstrepen wat niet van toepassing is.
Voert U muziek mee?

geen muziek

levende muziek

mechanische muziek met speaker en versterker

muziek d.m.v. radio of iets dergelijks
Ondergetekende, is verantwoordelijk voor het opgegeven onderdeel en verklaart bekend te zijn met de
voor- waarden van deelname aan de carnavalsoptocht op maandag 24 Februari 2020 te Handel.
Hij/zij zal zich houden aan de maatregelen van orde, welke door of namens K.S. "de Bergkneuters" worden
genomen voor het welslagen van de carnavalsoptocht.
Handel, ________________ 2020
Handtekening: ______________________________________
N.B.: Voor personen beneden 18 jaar is de handtekening vereist van ouder/verzorger.
LEVER UW FORMULIER TIJDIG IN !!!!
EVENTUELE WENSEN / TOELICHTING UWERZIJDS:___________________________________
Gebruik eventueel achterzijde voor extra toelichting of voeg bijlage toe.

