AANMELDINGSFORMULIER STICHTING SURVIVALRUN NEEDE
Naam:
Adres:
Postcode/ Plaats:
Mobiel nummer:
Emailadres:
EHBO/BHV diploma:

Ja / nee

Dieetwensen:

Vegetarisch / geen boter / ……………………………………………………………….

Ik help graag met de Survivalrun in Neede en wil graag ingedeeld worden samen met:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

O

Jurypost, mijn voorkeur gaat uit naar:

O

O een jurypost aan het begin – ’s ochtends tot ca. 14.00 uur – alle categorieën
O een jurypost in het midden – van 10.00 tot ca. 15.30 uur – alleen lange en middellange run
O Een jurypost aan het eind – vanaf ca. 10.00 uur tot einde – alle categorieën
O Maakt me niets uit, ik kan de hele dag
O Anders, nl………………………………………………………………………………………………………………………………….
Verkeersregelaar

O
O
O
O
O

O

Ik ben in het bezit van een geldige instructieverklaring

O

Ik ben niet in het bezit van een geldende instructieverklaring, maar ben bereid deze te halen.
De instructieverklaring kan middels de 20 tot 30 minuten durende e-learning gehaald worden.
Deze digitale e-learning kun je volgen op een door je zelf gekozen tijdstip, en plek. De verklaring
is maximaal 1 jaar geldig en kan ook gebruikt worden bij andere evenementen.

Bezemloper
Verversingspost
Eten rondbrengen naar de verschillende posten
Bagagedepot. Inname, bewaken en uitgifte van tassen deelnemers
Afbreken / opruimen

O
O
O

Op zondagmiddag direct na de run
Op maandagochtend 21 oktober

Ik stel mijn hulp dit jaar niet beschikbaar

O
O

Graag ontvang ik volgend jaar weer een uitnodiging
Ik wil helemaal niet meer helpen, haal me uit de lijst van vrijwilligers.

Formulieren graag volledig ingevuld inleveren vóór 1 september 2019 bij Becking 6 te Neede of via:

vrijwilligers@survivalrunneede.nl
O

Ja, ik ga akkoord met het privacy-beleid van de SSN, zoals omschreven op www.survivalneede.nl. Ik
geef toestemming om mijn gegevens te verwerken, zodat SSN met mij kan communiceren.

NB De SSN kan het beste communiceren via de post/email (graag doorhalen wat niet van toepassing is)

