Lions Opmeer Stampotten Rally
Lions Club Opmeer
INSCHRIJFFORMULIER
Ja, ik ga mee op zaterdag 29 september aanstaande met de rally t.b.v. Theaterkerk Wadway
en Make-A-Wish Nederland!
Ik ga akkoord dat meerijden geschiedt op eigen risico!.

Ik kies voor variant a. Rally, b. Toertocht, c. Busrit :

Gegevens navigator

Naam

naam bijrijder:

Voornaam

Geboortedatum

Man / Vrouw

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Mobiele telefoon

E-mail

Gegevens automobiel

Merk & type

Kleur

Bouwjaar

Man

Vrouw

Kenteken

Cabrio

Ja
Nee

Informatiemiddag/avond
in Theaterkerkje Wadway

Aantal personen

Betalingsgegevens
Kosten: € 175,00,- per equipe inclusief buffet voor 2 supporters (geldt voor a en b)
X (………… ) extra supporters (max. 8 a 35,00 pp) maakt totaalkosten: € …………..
U dient voor 15 augustus 2018 het basisbedrag van € 100,00 over te maken op
rekeningnummer 3507.64.832, IBAN NL50 RABO 0350 7648 32 t.n.v. Lions Club Opmeer
met als omschrijving: Deelname Lions Rally 2018 onder vermelding van uw naam.
Het restant van € 75,00 of zoveel meer als u meer supporters opgeeft, verwachten wij voor
15 september 2017 op dezelfde rekening.

EXTRA ivm nieuwe Privacy Wetgeving
Akkoordverklaring foto’s en video’s op website en Facebook van Lions Club Opmeer
Graag zouden wij enkele foto’s en video’s willen gebruiken om onze acties te promoten via
de media (tijdschriften, kranten, inclusief digitaal nieuws), op de website en op het Facebookaccount van Lions Club Opmeer. Hiermee hopen wij andere mensen te enthousiasmeren met
onze toekomstige acties mee te doen en mooie opbrengsten voor de goede doelen te
kunnen blijven genereren.
Daarom zouden we graag uw toestemming willen hebben, door het volgende aan te vinken:
☐ Ik geef toestemming aan Lions Club Opmeer om foto’s en video’s van mij naar de media
te versturen en te plaatsen op de website en het Facebook-account van Lions Club
Opmeer.
Aanvullend, indien u met uw voertuig deelneemt (kies 1 van beide):
☐ Ik geef toestemming aan Lions Club Opmeer om foto’s en video’s van mijn voertuig te
plaatsen op de website en het Facebook-account van Lions Club Opmeer.
☐ Ik geef toestemming aan Lions Club Opmeer om foto’s en video’s van mijn voertuig te
plaatsen op de website en het Facebook-account van Lions Club Opmeer, mits het
kenteken onleesbaar gemaakt is.
Eventueel uw aanvulling hierop:
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Indien u met meerdere personen deelneemt, uw partner, teamgenoten:
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Hierbij verklaar ik dit formulier naar waarheid te hebben
ingevuld, en ga ik akkoord met de vrijwaringsclausule.
Handtekening:

Mail deze inschrijving naar: hwilms@hotmail.com
Of per post aan: Lions Club Opmeer
p/a. His Wilms, Emmalaan 3, 1687 BB
Wognum

Opmerking/wensen

