The Dutch Dragons
Postbus 401
2700 AK Zoetermeer
Bank account: NL 29 ABNA 0434006750
sport@thedutchdragons.nl

Dragon Boat Races 2018
Datum Race:

Zaterdag, 21 April 2018

Afstand:

– 200m
– 2500m

Race Klasse:

Mixed, 10-bank Dragonboat
U18, 5-bank Dragonboat (minimaal 4 teams).

Locatie:

Het Lange Land 6
2725 KZ
Zoetermeer
Club: The Dutch Dragons
Water: Zoetermeerse plas (Noord-Aa)
Email: Sport@thedutchdragons.nl (email dit formulier naar dit email
adres).

Team:

Mixed: Een team bestaat uit 16-20 peddelaars (4 dames minimaal), 1
Stuur en 1 drummer. De totale crewlist bevat 26 teamleden.
U18: Een team bestaat uit 8-10 peddelaars, 1 Stuur en 1 drummer. De
totale crewlist bevat 16 teamleden.

Aantal teams:

Max. 12 mixed teams.
Max. 9 U18 teams.

Drakenboot

Als je een boot van de organisatie wilt huren komt dit neer op extra
kosten, de boothuur kost €100. Indien mogelijk, graag eigen boot (boten)
meenemen.

Inschrijfgeld:

€200,- per mixed Team (exclusief huurkosten).
€100,- per U18 team (exclusief huurkosten).
Het inschrijfgeld moet worden overgemaakt naar de rekening van The
Dutch Dragons met de opmerking 'team naam' en 'Race 2018'. Dit moet
worden uitgevoerd voor 7 april 2018.
Bankrekening naam: The Dutch Dragons
Bankrekening nummer (IBAN): NL 29 ABNA 0434006750
BIC- code: ABNANL2A

Check-in deadline:

30 maart 2017

Veiligheid:

Reddingsbrigade is aanwezig.
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Vul dit formulier alstublieft in met Word (of andere textverwerker) en stuur de kopie naar
ons op.
Teamnaam:
Race class: Mixed / U18 *
*strike through if not starting in this class
Verenigingsnaam:
Adres vereniging:

E-mailadres vereniging:
Naam stuurman:

Start in de volgende races:
0 200m

0 2500m

*Duidelijk doorstrepen wat niet van toepassing is.
Boothuur

Ja

/

Nee

Naam Teamcaptain

06-nummer Teamcaptain:

E-mail Adres Teamcaptain:
(hierop ontvang je informatie)
Vragen?
sport@thedutchdragons.nl
Hierbij meld ik mij definitief aan voor de race. Ik zal het inschrijfgeld betalen voor de deadline.
Ik ben mij ervan bewust dat ik geen geld terug krijg als ik mijn inschrijving annuleer of als ik niet
kom opdagen op de wedstrijddag. Ik ben mij ervan bewust dat deelname op eigen risico is, Ik de
‘terms and conditions’ heb gelezen en dat ik dit bij mijn team duidelijk heb gemaakt.
Elk lid van mijn team op zijn minst 300m kan zwemmen in wedstrijdkleding.

Stad

Datum

Naam en handtekening
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Terms and conditions
1. Alle deelnemers doen mee op eigen risico.
2. Elke deelnemer moet op zijn minst 300m kunnen zwemmen in raceoutfit.
3. Diegene die de teams inschrijft voor de wedstrijd is verantwoordelijk dat iedereen de ‘terms
and conditions’ en veiligheidsregels kent.
4. Elk team heeft een teamcaptain en deze is verantwoordelijk voor het team op het land en
op het water. Aanwezigheid door de teamcaptain of stuurman op de teamcaptainsmeeting
is verplicht. De teamcaptain is ook het contactpersoon voor de organisatie.
5. Teamleden die onder de 18 zijn moeten door de ouders/voogd toestemming krijgen om deel
te nemen.
6. Deelnemers moeten de instructies van de organisatie en afgevaardigden opvolgen.
7. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van kleding of materiaal van de
deelnemers.
8. De deelnemers zullen zichzelf moeten informeren over het event en zullen actief zoeken
naar updates op de racedag zelf. Informatie over racetijden en banen zal op de racelocatie
aanwezig zijn.
9. Het is toegestaan om BBQ's en heaters mee te nemen, maar het team is wel zelf
verantwoordelijk voor de spullen van hem en anderen bij schade aan andere tenten en
equipment.
10. Neem een tent mee als je deze hebt, de kantine kan niet iedereen huisvesten.
11. De teams moeten op tijd aanwezig zijn op de start.
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