Inschrijfformulier Heel / Deel / Team* Leden 2020
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Roepnaam: ______________________________ LICENTIENR.:

KLASSE:

Achternaam:
Adres: __________________________________
Pc & Woonplaats: _________________________
Mobiel:___________________________________
Geboortedatum:___________________________
E-mail: __________________________________
Transpondernummer :______________________

Sprint 1600
STD KNAF
Sprint 2000
STD Rang-Pang
Super standaard
Keverklasse
Toerwagenklasse
Superklasse










PRIVACY
Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). In ons privacy statement staat o.a. beschreven welke gegevens wij verwerken, voor welk doel
wij dat doen en wat jouw rechten zijn. Het privacy statement treft u aan als bijlage van dit loopbriefje./ Het privacy statement
kunt u raadplegen op www.rangpang.nl/privacy

TOESTEMMING
Mogen wij jouw voor- en achternaam gebruiken voor de live timing op het LED scherm, wedstrijdverslag tijdens de wedstrijd, het
publiceren van de uitslagen op MyLaps, facebookpagina/Instagram (ACV Rang Pang), Jaarboek van ACV Rang Pang en de
website van ACV Rang Pang www.rangpang.nl?
JA / NEE *

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Tijdens onze wedstrijden wordt er foto- en filmmateriaal gemaakt, mogen wij deze gebruiken voor publicatie op het LED scherm,
facebookpagina / Instagram (ACV Rang Pang), Jaarboek van ACV Rang Pang en de website van ACV Rang Pang www.rang
pang.nl?
JA / NEE *

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Handtekening:________________________________
Bovengenoemde verklaart hierdoor bij voorkeur deel te nemen (m.u.v. cross i.s.m. Geffen en reservedatum) aan de opbouw en/of opruim
werkzaamheden van een wedstrijd. Door dit aan te geven met X in voorkeurskolom. Als er geen voorkeur aangegeven wordt, krijgt hij/zij namens het
bestuur een uitnodiging om te helpen met de opbouw en/of opruim werkzaamheden van een cross. Het bestuur is vrij om u een 2e keer of van de
aangegeven voorkeur af te wijken en u uit te nodigen voor een andere of een 2 e cross.

Keuze

Opbouwen/Opruimen

1e of 2e

2 Paasdag

22 april 2020

Opbouwen/Opruimen

Koningsdag

27 april 2020

Opbouwen/Opruimen

Hemelvaartsdag

21 mei 2020

Opbouwen/Opruimen

Zaterdag

23 mei 2020

Opbouwen/Opruimen

Zaterdag

21/22 juni 2020

Opbouwen/Opruimen

Zaterdag

19 september 2020

Opbouwen/Opruimen

de

IK HEB GEEN VOORKEUR, DEEL MIJ MAAR ERGENS IN

Opbouwen/Opruimen

Let op: deze data zijn onder voorbehoud. Voor actuele informatie zie www.rangpang.nl

