3 t/m 7 juni 2019
ORGANISATIE AVOND-4-DAAGSE WINTERSWIJK
Onder auspiciën van voetbalvereniging FC Winterswijk

AANDACHTSPUNTEN
GROEPEN:

MEDAILLES:

•	de groepen bestaan uit minimaal 10 wandelaars
met een volwassen leider: op de inschrijfformulieren
dienen ALLE GEGEVENS te worden ingevuld; tevens
namen van de begeleiders.

•	Wijzigingen in de medaillenummer-opgave kunnen bij
het secretariaat t/m 20 mei worden doorgegeven.
•	Na sluiting groeps-voorinschrijving (20 mei) gelden
“normale tarieven”.

•	de hoofdbegeleider meldt de groep aan/af bij het
terreinsecretariaat, en heeft de startkaart met startnummer in zijn/haar bezit.

• Bij afmeldingen geen inschrijfgeld retour.
•	Dagmedailles liggen per dag bij de finish klaar.

•	Ook groepen kunnen aan een dagtocht meedoen ( 5
of 10 km), met als beloning een herinneringsmedaille.

•	de medailles voor de groepen kunnen donderdag na
20.00 uur op het terrein-secretariaat worden afgehaald.

VERTREKTIJDEN:
•	Dinsdag - 18.30 uur (5 en 10 km)

AFGELASTING:

•	Woensdag- en donderdag:
10 km - 18.30 uur
5 km - 18.45 uur

•	Bij slecht weer:
- informeer vooraf bij het secretariaat
- via de site: www.fcwinterswijk.nl
- info via de vierdaagse app groep.

•	Vrijdag:
10 km - 18.00 uur
5 km - 18.30 uur

OVERIG:
•	Laat waardevolle spullen thuis.

ROUTES:

• Let goed op fietsensleutels.
•	De aanwijzingen van de verkeersregelaars moeten ten
allen tijde worden opgevolgd.
•	De routes zijn met pijlen uitgezet:
5 km - wit
10 km - oranje/rood

•	Bij vragen:
- neem contact op met de organisatie
- bij het terrein-secretariaat.
•	Graag mail-adres opgeven en mobieltel.nr. (met app),
zodat wij belangrijke info snel kunnen doorgeven.

•	De verzorgingspunten dienen schoon achtergelaten te
worden. Denk dus aan voldoende afvalzakken.
•	Laat de verzorgers vooraf even goed kijken waar de
beste rustplaats is en de verzorgers dienen ruim op
tijd ter plekke te zijn en mogen pas weer vertrekken
na de laatste wandelaars.

•	De inschrijfformulieren dienen ingevuld voor 20 mei
op het op deze brief genoemde secretariaat (mail of
brievenbus) binnen te zijn.
•	de persoonlijke aanmeldingsgegevens worden na de
avondvierdaagse vernietigd en deelnemers kunnen
gefotografeerd worden.

• ER MAG NIET VAN DE ROUTE WORDEN AFGEWEKEN.
Secr.-penn.:

Wilhelminastraat 10-01

Telefoon: 06-22182908

avond4daagse@fcwinterswijk.nl

I. Beijers- Holders

7101 CR Winterswijk

Rabo:

www.fcwinterswijk.nl

NL 77 Rabo 03712.85.569

