AVOND4DAAGSE

ZWEM4DAAGSE

VOORAF
INSCHRIJVEN
=
KORTING
PAKKEN!

MELD JE AAN VOOR DE
AVOND- & ZWEM4DAAGSE 2018
Bij vooraf inschrijven op 5 en 17 april (tussen 19:30 - 21:00 uur)
kost een combinatie-ticket je slechts € 13,AVOND4DAAGSE
Wanneer:
14 t/m 17 mei 2018

Tijd:

Kosten:

ma t/m wo vanaf 17:45 uur,

€ 5,- bij vooraf inschrijven (5 en 17 april)

do vanaf 18:00 uur

€ 7,- bij reguliere inschrijving

- Inschrijven kan op 5 en 17 april tussen 19:30 - 21:00 uur

ZWEM4DAAGSE
Wanneer:
02 t/m 06 juli 2018

Kosten:
€ 9,- bij vooraf inschrijven (4 t/m 31 mei)
€ 10,50 bij reguliere inschrijving (1 juni t/m 3 juli)

Sport & Evenementen complex Merwestein en de Avond4Daagse Nieuwegein steunen de Nederlandse Brandwonden Stichting.
Op woensdag 16 mei 2018 collecteren we op het Merweplein. Steunt u de Nederlandse Brandwonden Stichting ook?
Maak hier uw eigen actiepagina aan en laat je sponsoren door familie, vrienden en bedrijven zodat wij samen nog meer geld
inzamelen om Aquatraining, pijnvrij revalideren in het water, mogelijk te maken.

INSCHRIJFFORMULIER
AVOND- & ZWEM4DAAGSE 2018
Onderstaand inschrijfformulier is alleen voor de inschrijving van de Avond4Daagse
en het combinatie-ticket. Het formulier is in te leveren op 5 en 17 april tussen
19:30 en 21:00 uur en 14 mei tussen 16:00 - 17:30 uur bij Merwestein.
AVOND4DAAGSE

IK MELD MIJ AAN VOOR DE:

AVOND- & ZWEM4DAAGSE

Vul de benodigde gegevens in.

AVOND4DAAGSE
		 5 km per avond

Ik loop
mee voor de

Starttijden

10 km per avond

kijk voor de actuele starttijden op

15 km per avond

a4dnieuwegein.wordpress.com

Nummer:		

keer

(In te vullen door organisatie Avond4Daagse)

ZWEM4DAAGSE

Ik zwem
mee voor de

Meedoen aan de Zwem4Daagse kan alleen met een geldig zwemdiploma:
t/m 10 jaar en 55+ers: 250 meter/10 baantjes per dag

keer

11 t/m 54 jaar: 500 meter/20 baantjes per dag
Maak een keuze uit binnen- of buitenbad en selecteer de tijd van jouw voorkeur. (Eén optie mogelijk)
In het binnenbad kan tussen 10:00-15:00 uur op elk moment worden gestart.
Voor het binnen- en buitenbad geldt dat tussen 15:00-19:30 uur elk half uur gestart wordt.
Zwembad:

Tijd:

Binnenbad

10:00 - 15:00 uur*

16:00 uur

17:30 uur

19:00 uur

Buitenbad

15:00 uur

16:30 uur

18:00 uur

19:30 uur

15:30 uur

17:00 uur

18:30 uur

20:00 uur**

* Deze optie is alleen mogelijk als er is gekozen voor het binnenbad. ** Enkel banenzwemmen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Achternaam

Voornaam

Voorletter(s)

Geboortedatum

Leeftijd

Adres

Postcode

Telefoonnummer

Plaats

E-mailadres
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