21ste PARDON BEROEPSVAART-PLEZIERVAART-MARINE
26 en 27 september 2015 - Een organisatie van "Pardon de Marchienne", vzw

INSCHRIJVINGSFORMULIER (terug te zenden, per post of mail naar het secretariaat:
Chemin des Mulets, 60, te 6111 LANDELIES – Tf : 071/51.60.01 -ychs.landelies@euphonynet.be)
Het inschrijvingsformulier en betaling dienen vóór 10 september 2015 in ons bezit te zijn. De inschrijving is
ook pas geldig voor de maaltijden als het verschuldigd bedrag betaald of overgemaakt is. "Pardon de
Marchienne", vzw is niet aansprakelijk voor gebeurlijke schade of ongevallen, de inschrijver tekent afstand
van verhaal tegenover "Pardon de Marchienne", vzw en kan geen strafrechtelijke vervolging instellen. Hij
stelt zijn verzekering hiervan op de hoogte. De deelnemer verklaart hierbij ook verzekerd te zijn tegen derden.
NAAM : ......................................................................... Voornaam : …………………………………….
Adres : ......................................................................................................................................................;
Postcode : ....................................... Localiteit : .............................................................................
Tel. : .............................. GSM : ....................................... e-mail : ................................................................
Aantal personen aan boord :........................

Club : ..........................................

Grote hond aan boord: JA / NEE - Mindervaliden aan boord: JA / NEE Electrische verbinding nodig: JA / NEE. Lengte : ........................M - Breedte : ...............M
Aankomstdatum : ................./09/15. Plaats : Landelies / Marchienne (schrappen wat niet past - gratis afmeren in
Landelies, 1 week vóór en 1 week na de Pardon – 1 nacht gratis te Seneffe, varend naar en terugvarend van de
Pardon).
Ik bevestig dat ik enkel op de plaats die voor mijn boot gereserveerd is zal meren en niet elders.
Ik betaal de inschrijvingonkosten van 5 €: ...............................................................................5 €.
Ik neem deel aan de defilé van de Vlam: JA / NEE (indien JA: aanwezigheid op briefing verplicht)
Vrijdag 25 september 2015
18.30: Briefing in Marchienne-au-Pont (Kerkschip)

aantal personen = .……………

(Gratis)

19.30 : Avondmaal na briefing (Pizzabuffet met tiramisu als nagerecht) aan boord van het Kerkschip
Aantal personen : …… X 12 € = ……………................................................................................€
Zaterdag 26 september 2015
Tussen 08.30 en 10.00: Ontbijt (5 € p.p.).
18.00 : Akademische zitting
19.45 : Buffet van de Pardon (Volwassenen)
19.45 : Buffet van de Pardon (Kinderen - 12 jaar)

aantal personen = …….. X 5 € = ……...….... €
aantal personen = ……………
(gratis)
aantal personen = …….. X 25 € = ……...….... €
aantal kinderen =……… X 12 € = …..……...... €
TOTAAL: ...............….... €

Ik stort ....……......€ op rekening nr BE68 0017 4310 3134 (BIC GEBA BE BB) van Pardon de Marchienne, met
vermelding: naam + scheepsnaam + aantal volwassenen en kinderen (voor buffet).
Betaling vóór 10 september 2015.

Datum : ................/...../2015.

Handtekening : .................................................

