dEELNAMEFORMULIER Crazy CROSS KARTS 2018
Met 600cc in je nek en je kont kort boven de grond op een uitdagende baan karten, om daarna nog als
een malle drie hindernissen over te sprinten. De Crazy Cross Karts zijn dit jaar wederom de hoofdact van
Koningsdag in Renswoude! De baanindeling zal onder handen worden genomen en ook komt de Oranjevereniging Renswoude weer met vernieuwde hindernissen! Word jij de beste Crazy Cross Karter van
Renswoude? Of ga jij voor de titel Craziest Cross Karter?
Wij zijn blij dat jij net zo enthousiast bent als wij en wij vinden het leuk dat je mee wil doen aan deze
nieuwe uitdaging. Meedoen is erg makkelijk! Wij verzorgen de karts en hebben zelfs een helm te leen als
je die zelf niet hebt. Nu alleen nog maar je gegevens invullen op dit formulier en mailen naar
info@ovrenswoude.nl of opsturen naar Beekweide 21 in Renswoude.

Jullie zijn de hoofdartiesten van de CRAZY CROSS KARTS, maak er samen met ons een onvergetelijk feest van!
Gegevens deelnemer
Naam deelnemer
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum

E-mail
Telefoonnummer

Reglementen
•
•
•
•
•
•
•
•

De minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar op dag van deelname
Deelnemers moeten op 27 april een geldig auto- of trekkerrijbewijs hebben
Deelnemers zijn verplicht een helm te dragen
Deelname is alcoholvrij, anders volgt directe diskwalificatie
Deelname is op eigen risico
Deelnemers houden zich strikt aan de door de organisatie gestelde bepalingen en aanwijzingen
Meedoen is leuk, verkleed meedoen nog leuker!
Deelname is gratis!

Prijzen
•
•

Snelheid; wie is na een slopend knock-out system, in de finale als eerste bij de finish?
Originaliteit; wie ziet er het best, feestelijkste en meest Crazy uit?

Handtekening voor deelname
Voor akkoord

Handtekening ouder/verzorger
Indien jonger dan 18 jaar

Dit formulier kan worden gemaild aan info@ovrenswoude.nl
of per post worden gestuurd naar Oranjevereniging Renswoude, Beekweide 21, 3927 SC Renswoude

