DE BIERPRUVERS – EKEREN v.z.w.
Maatschappelijke zetel: Driehoekstraat 14, 2180 Ekeren
ondernemingsnummer: 871 038 224

46e GROTE INTERNATIONALE KARNAVALSTOET
ZATERDAG 2 MAART 2019
Aanvraagformulier (contract) voor prijskampgroepen
Naam van de Groep: _________________________________________________________________
Verantwoordelijke: __________________________________________________________________
Contactadres:

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Telefoonnummer: ________________________ E-mail: ___________________________________
Wenst deel te nemen aan de 46e Grote Internationale Karnavalstoet Ekeren op zaterdag 2 maart 2019.
Korte beschrijving van de deelnemer (facultatief):
__________________________________________________________________________________
Vermoedelijk aantal deelnemers: _________
Wij komen MET / ZONDER* wagen, MET / ZONDER* muziekinstallatie. (* schrappen wat niet van toepassing is.)
Betreft het een VOETGROEP / WAGEN / BEIDE*
OPMERKINGEN:
a) Een voetgroep of een bemande wagen moet minimaal uit acht personen bestaan om voor prijzen in aanmerking te
komen. Behoudens uitzonderingen zijn er prijzen voorzien voor iedere deelnemende groep die in aanmerking
komt.
b) De toekenning van de prijzen gebeurt door de carnavalsjury, die volledig onafhankelijk van de inrichters werkt. De
jury houdt uiteraard rekening met het aantal deelnemers per groep bij de prijzentoekenning. De beslissing van de
carnavalsjury is niet vatbaar voor enige discussie.
c) In de loop van februari kan u uw volgnummer(s) en verdere praktische afspraken verwachten.
d) Ondergetekende(n) neemt/nemen duidelijk kennis van het feit dat de inrichters niet verantwoordelijk kunnen
gesteld worden voor ongevallen, die zich zouden voordoen en schade die hieruit zou kunnen voortvloeien, voor,
tijdens of na deze carnavalstoet. Door hun deelname verklaren zij zich hiermede uitdrukkelijk akkoord.
e) Alle deelnemers verklaren het Stoetreglement te kennen en dit stipt te zullen naleven.
f)

Bij positieve drankcontrole of inbreuk verkeer en door politie opzij te worden gezet zal er geen uitbetaling van
prijskamp geld worden gedaan.

DIT FORMULIER DIENT ZO SPOEDIG MOGELIJK EN UITERLIJK OP ZONDAG 8 JANUARI 2017 TERUG ZIJN BIJ DE
BIERPRUVERS v.z.w., P/A JENNES ALFONS KOUTER 52, 2180 EKEREN OF BIJ VOORKEUR VIA E-MAIL:
alfons.jennes@telenet.be (STOETORGANISATIE: 03-290 52 15 gsm 0486 07 42 64 ).
Voor akkoord
Naam / Namen:
Functie(s):
Handtekening(en):

