Deelname formulier kinderen en begeleider
Naam Leerling:

Groep:

Postcode(thuisadres):

Naam school:

Geb. datum:

Vertrek vanaf: school / voetbal

E-mailadres:

Maakt te betalen bedrag over:

JA / NEE

Begeleider: JA / NEE
Aantal te lopen km per dag: 5 / 10
Loopt voor de
e keer mee
Van maandag 9 t/m vrijdag 13 april 2018 zal de Avondvierdaagse in Heinkenszand als sponsorloop voor KWF
Kankerbestrijding en KIKA worden georganiseerd. De afstanden die gelopen kunnen worden zijn 5 en 10 km.
Voor verdere vragen: info@heinkenszandsewalkandrun.nl of telefoon 0113-562897 / 06-50842197
Belangrijk voor de sponsor:
Er kan een vast bedrag gesponsord worden voor “De Heinkenszandse Kika-KWF Walk & Run”.
Het gesponsorde bedrag moet direct betaald worden zodat kinderen niet nogmaals moeten komen.
Vul zelf uw naam en de verdere gegevens in op dit sponsorformulier.
Belangrijk voor de ouders:
Vanaf maandag 12 maart tot en met donderdag 5 april mag er sponsorgeld opgehaald worden.
-

Naam:

stelt cadeaubonnen beschikbaar voor de 3 kinderen met het hoogste sponsorbedrag.
Is er een minimum bedrag van € 12,50 aan sponsorgeld opgehaald dan hoeft er geen inschrijfgeld te
voor de avondvierdaagse betaald te worden!
Inleveren sponsor/deelname formulier en sponsor/deelname geld:
Het sponsor/deelname formulier kan ingeleverd worden tijdens het bezoek op school (3 april) of
ingevuld worden op de website t/m zondag 8 april. www.heinkenszandsewalkandrun.nl
Het sponsor/deelname geld kan overgemaakt worden op NL47 RABO 0300 3547 62 t.n.v.
St. Heinkenszandse KiKa/KWF met de naam van uw zoon/dochter en de naam van de school
voor 3 april of ingeleverd worden tijdens het bezoek op school.
Sponsor/deelname formulier en geld inleveren donderdag 5 april van 19.00-20.00 uur in de
voetbalkantine.
Adres:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Totaal sponsorbedrag:
Inschrijfgeld € 5,00 (bij minder dan
€ 12,50 euro sponsorgeld)

Begeleider € 2,50
Totaal af te dragen:

Sponsorbedrag:

Handtekening:

