Centrale carnavals vereniging
SCHOENLAPPERSLAAND
Secretariaat:
Eerste Zeine 41
5144 AJ Waalwijk

E-mail:
secretariaat@schoenlapperslaand.nl
Website:
www.schoenlapperslaand.nl

Inschrijfformulier Carnavalsoptocht Schoenlapperslaand
Carnavalsvereniging ……………………………….…Buurtvereniging …………….……………………….…….
Bedrijf of instelling…………………………………..…. Particulier……………………………………………..……
_____________________________________________________________________________________
Doen mee aan de:

Grote optocht / Jeugdoptocht *

met …………..……………… perso(o)n(en)

Doen mee in de categorie: Individueel (max. 2 pers.) / Loopgroep (min.3 pers) / Wagen / Reclame *
Heb(ben) tijdens de optocht een: Muziekinstallatie / Blaaskapel / Beiden / geen *
* Doorhalen wat niet van toepassing.

_____________________________________________________________________________________
Leeftijd: ……….… jaar (alleen verplicht voor deelnemers aan de jeugdoptocht max. leeftijd16 jaar)
_____________________________________________________________________________________
Het motto is:…………………………………………………………………………………………………….……….
Voor de jury zouden wij hieronder graag een korte omschrijving van het motto willen weten met een eventuele uitleg over
de uitvoering. Het verzoek is om de omschrijving kort en bondig te houden. (gebruik hiervoor de achterzijde van dit
formulier)

_____________________________________________________________________________________
Contactgegevens
Naam*:…………………………………………………. Adres + huisnummer……………………………………….
Postcode + Woonplaats…………………………………………..Telefoonnummer:*…..………………………….
E-mailadres…………………………………………………………..
*Verenigingen, bedrijven en instellingen dienen bij naam de naam van de contactpersoon in te vullen.
*Het verzoek aan ouders / verzorgersom bij telefoonnummer het 06 nummer in te vullen waaronder zij tijdens de optocht te
bereiken zijn.

W.A.Verklaring
Door ondertekening verklaar ik / verklaren wij dat ik / wij geheel voor eigen risico zal/zullen deelnemen aan de
carnavalsoptocht Schoenlapperslaand (Waalwijk) en verklaar / verklaren tevens dat ik / wij geen enkele wettelijke
aansprakelijkheid zal / zullen verhalen op de organisator dezer.
Na het invullen van de datum, het ondertekenen en inzenden gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals deze
zijn vastgelegd in het optochtreglement van de C.C.V. Schoenlapperslaand. Formulieren die niet ondertekend, gedateerd
of na sluitingsdatum zijn ingeleverd worden niet behandeld. Het volledige optochtreglement kunt u downloaden vanaf
de website.
Ruim voor de optocht krijgt u van ons de bescheiden toegestuurd die u tijdens de optocht nodig heeft.
Voor de activiteiten na de optocht is het van belang dat alle namen bekend zijn van diegene die aan de jeugdoptocht
meedoen noteer de namen op de achterzijde van dit formulier.

Zorg dat het formulier uiterlijk 24 februari 2019 bij het secretariaat is ingeleverd. De contactgegevens
vindt u bovenaan deze pagina.

Datum…………………………

Handtekening……………………………….Handtekening ouders/verzorgers…………………………………….

