C.V. DE KRULSTARTE
INSCHRIJFFORMULIER OPTOCHT
Contactpersoon
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon mobiel
E-mail
Inschrijving
Naam groep
Onderwerp / thema
Categorie*
(omcirkelen)

Categorieën:

A

A:
B:
C:
D:
E:

B

C

D

E

Wagens
Grote groepen (12 personen of meer)
Kleine groepen (5 t/m 11 personen)
Mini groepen (1 t/m 4 personen)
Jeugd

Inschrijvingen voor de categorie wagens zijn niet geldig zonder een volledig ingevuld
A-formulier (zie bijlage)
Specificaties
Benodigde lengte:
Breedte:

m
m

Hoogte:

m

Wel / geen geluid (doorhalen wat niet van toepassing is)
Aantal personen:
Max. Leeftijd (alleen bij jeugd):

pers.
jaar

Paraaf contactpersoon:

Welk muzieknummer wilt u horen tijdens de prijsuitreiking?
Nummer
Artiest
Ondergetekende deelnemer: verantwoordelijk leider van enkeling, duo, groep of vereniging
verklaart bekend te zijn met de voorwaarden c.q. reglement welke gesteld worden aan
deelneming van de Mortelse optocht. Hij/Zij zal zich houden aan de maatregelen van orde,
welke door of namens C.V. “De Krulstarte” worden genomen voor het welslagen van de
optocht.
De Mortel,
Datum:……………………………………………………………………………………………………

Handtekening:…………………………………………………………………………………………
Graag alle bovenstaande gegevens invullen

Het inschrijfformulier dient ingeleverd te zijn:
Voor categorie A (Wagens) uiterlijk 1 februari 2020 bij:
Richard Verbakel
Sprenkstraat 5
5425 VV De Mortel
Het inschrijfformulier moet vergezeld gaan van een volledig ingevuld A-Formulier (zie bijlage
op de volgende pagina)
Voor categorie B (Grote groepen) uiterlijk één week voor de optocht, en
Voor de overige categorieën uiterlijk één dag voor de optocht, bij:
Jacob Krikke
Koolhof 35
5425 RJ De Mortel.
Bij te late inzending wordt U niet meer in het programma opgenomen en kunt U van
prijsuitreiking worden uitgesloten.
P.S.: Let op kleding i.v.m. Brandbaarheid! Lees altijd eerst goed het reglement door!
Het optochtreglement en privacyverklaring kunt U op aanvraag verkrijgen bij inlevering van het
inschrijfformulier of inzien op onze website: www.krulstarte.nl
Deelnemers van buiten De Mortel doen niet mee aan de prijzen. Zij worden wel beloond met
consumptiebonnen!

BIJLAGE: A-FORMULIER WAGENS (categorie A)
Deze bijlage is verplicht bij deelname in de categorie Wagens. Als dit formulier niet uiterlijk
op 1 februari 2020 volledig ingevuld is ingeleverd bij de optochtcommissie, dan is het niet
toegestaan deel te nemen aan de optocht in De Mortel. Alle personen die op dit formulier
worden genoemd, worden geacht te verschijnen tijdens een overleg op 5 februari om 20.30
uur in café-zaal ’t Anker. Groepen die dan niet of onvoldoende vertegenwoordigd zijn,
kunnen door de optochtcommissie worden uitgesloten van deelname aan de optocht.
Contactpersoon
Naam
Gegevens op voorblad inschrijfformulier

Bouwadres wagen
Adres
Plaats
Telefoonnummer

Eigenaar trekkend voertuig
Naam
Telefoon mobiel

Eigenaar oplegger
Naam
Telefoon mobiel

Chauffeur tijdens de optocht
Naam
Adres
Telefoon mobiel

Begeleiders tijdens de optocht (minimaal 2 verplicht bij wagens > 25 personen)
Naam begeleider 1
Telefoon mobiel
Naam begeleider 2
Telefoon mobiel
Naam begeleider 3
Telefoon mobiel
Naam begeleider 4
Telefoon mobiel

