INSCHRIJFFORMULIER RACE THE DRAGON 2018
Ons team wil meedoen aan het drakenbootfestival Race the Dragon te Alkmaar op zaterdag 9 juni 2018.
Tevens verklaren wij met de onderstaande voorwaarden akkoord te gaan.
Teamnaam:			
Contactpersoon:		
Adres:				
Postcode – Woonplaats:
Telefoon:			
Mobiele telefoon:		
Email: 			
Open klasse
Mixed klasse (minimaal 8 dames) - maak een keuze
(bij voldoende aanmeldingen in beide klassen wordt er in de twee klassen gevaren)
Ik (teamcaptain) ben 18 jaar of ouder

VOORWAARDEN
Elke deelnemer / team neemt op eigen risico deel aan dit evenement.
De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook.
De minimale leeftijd van de deelnemers is twaalf jaar.
Alle deelnemers moeten kunnen zwemmen. Indien een deelnemer niet kan zwemmen, dan heeft de
organisatie een drijfvest beschikbaar.
• Op het opzettelijk doen omslaan van een drakenboot staat een boete van € 250,- per keer.
• De inschrijving en inschrijfgeld dient voor 12 mei 2018 bij United Dragons binnen te zijn. Inschrijfgeld
overmaken op NL05 ABNA 0561 7791 71 t.n.v. United Dragons o.v.v. teamnaam. Bij overschrijding
datum s.v.p. eerst even contact opnemen met de organisatie.
• Het inschrijfgeld bedraagt € 250,-. Indien u inschrijft voor 5 maart 2018, krijgt u hierop € 50,- korting.
• Eén training is inbegrepen in het inschrijfgeld. Er wordt indien men afziet van deze training, geen
korting gegeven op het inschrijfgeld. Eventuele extra trainingen zijn mogelijk voor € 50,- per training.
• Er kunnen maximaal 18 teams aan het evenement deelnemen, inschrijving geschiedt op volgorde
van binnenkomst.
• Niet meer dan 6 peddelaars die varen in de NDBF (Nederlandse Drakenboot Federatie) competitie.
•
•
•
•

Ik ga akkoord met de voorwaarden. Handtekening:
Het formulier kan gemaild worden naar info@racethedragon.nl. Dit formulier kan ook online ingevuld
worden op www.racethedragon.nl.
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kamer van koophandel te Alkmaar nummer: 40637727

