Beste atletiekvrienden,

Op zaterdag 18 juli vieren we de 36ste editie van de KBC Nacht.
Spanning verzekerd op deze EA Classic Meeting met Pieter-Jan Hannes, Nafi Thiam, het voltallige 4x400m team
en vele anderen. Voor vele atleten is de KBC Nacht tevens een laatste kans om zich te plaatsen voor het WK van
Peking in augustus.
Het is nu dus al duidelijk dat de trouwe fans van deze meeting ook dit jaar niet teleurgesteld naar huis zullen
terugkeren!

Wilt u zaterdag 18 juli de unieke sfeer van de KBC Nacht niet missen?
Dan hebben we goed nieuws!
Als jurylid of trainer van de VAL krijgt u een speciale prijs!
Ons aanbod:

U kunt 2 kaarten bestellen (staanplaatsen)
€ 4 per kaart (normale voorverkoopprijs = € 7,50).

voor

deze

topmeeting

aan

Hoe bestellen :

Bestellingen t.e.m. WOENSDAG 8 JULI worden aanvaard (formulier + betaling bij
organisatie voor deze datum)
U mailt bijgevoegd document door naar peggy.scherpenberg@golazo.com en u stort
het bedrag (€4 of €8) op rekeningnummer 735-0187023-92 met mededeling “KBC
Nacht – JURY-VAT en uw NAAM”.

Extra kaarten?

Extra kaarten kunnen in voorverkoop aan 7,5€ besteld worden via www.kbcnacht.be.
De dag zelf kunt u tussen 13u00 en 19u00 nog extra kaarten aankopen aan de kassa
aan 10€.

De kaarten worden niet opgestuurd, maar zullen op 18 juli vanaf 13u00 OP NAAM klaarliggen aan de kassa aan de
hoofdingang.
Wij hopen U van harte te mogen verwelkomen op de “KBC Nacht” in Heusden Zolder voor een fantastische
sportieve avond!

Met sportieve groeten,
Het organisatieteam van de KBC Nacht

ANTWOORDFORMULIER VAT-TRAINERS & OFFICIELE JURYLEDEN
IN TE VULLEN IN DRUKLETTERS A.U.B.

Voornaam & Naam:

…………………………………………

Club:

…………………………………………

Adres:

…………………………………………
…………………………………………

Tel:

…………………………………………

Fax:

…………………………………………

Functie:

TRAINER / JURY *

Wenst 1 / 2 kaart(en)* te bestellen aan het voordeeltarief van €4/kaart voor de KBC Nacht en betaalt
hiervoor €4* / €8* op rekeningnummer 735-0187023-92 met mededeling “KBC Nacht – JURY-VAT en uw
NAAM”.
* schrappen wat niet past aub.

Gelieve dit antwoordformulier volledig ingevuld terug te sturen voor woensdag 8 juli naar:

Peggy.scherpenberg@golazo.com
Peggy Scherpenberg – Golazo sports – Schoebroekstraat 8, 3583 Paal-Beringen

LAATTIJDIGE FORMULIEREN ZULLEN DOOR DE ORGANISATIE GEWEIGERD WORDEN.
De kaarten worden niet opgestuurd, maar zullen op 18 juli vanaf 13u00 OP NAAM klaarliggen aan de kassa aan de
hoofdingang.

