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TEAMPAKKETTEN “Trap met GeertjePeertje ALS de wereld uit”
We hebben diverse interessante pakketten samengesteld. Ieder volgend pakket biedt meer
voordelen.
Brons-pakket €150,Deelname met een team van minimaal 4 en maximaal 6 personen.*
Het inschrijfgeld is inclusief huur van de fiets en maximaal zes deelnemers.
Logovermelding op televisieschermen tijdens evenement en internetpagina www.als-weert.nl
Zilver-pakket €200,Deelname met een team van minimaal 4 en maximaal 6 personen.*
Het inschrijfgeld is inclusief huur van de fiets en maximaal zes deelnemers.
Logovermelding op televisieschermen tijdens evenement en internetpagina www.als-weert.nl
Logovermelding op het scherm op het podium.
Goud-pakket €300,Deelname met een team van minimaal 4 en maximaal 6 personen.*
Het inschrijfgeld is inclusief huur van de fiets en maximaal zes deelnemers.
Logovermelding op televisieschermen tijdens evenement en internetpagina www.als-weert.nl
Frame op scherm op podium (blijft staan gedurende diverse reclames).
Spotje/PowerPoint tijdens evenement (zelf aan te leveren, max. duur 1 minuut, geen geluid).
Keuze van spinningbike op prominente plaats (op volgorde van inschrijving / betaling).
Extra deelnemer
huur van de fiets: €10,00 per uur (VOL = VOL, teams krijgen voorrang).
BASISREGELS

Elk team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 personen.
Per team is er één fiets beschikbaar.
Het staat een team vrij eigen sponsorkleding te dragen.
Ieder lid van het team mag maximaal 4 uur aaneengesloten fietsen.
LOTERIJ

Tijdens het evenement worden loten verkocht voor de loterij.
Trekking vindt plaats op zaterdag 17 maart 2017 na afloop van de Spinningmarathon.
U en/of uw sponsor mogen een of meerdere prijzen beschikbaar stellen voor de loterij.
Donateurs van de loterij worden met naam genoemd tijdens de trekking.
FACTUUR:

U ontvangt van ons een factuur voor deelname aan de “Trap met GeertjePeertje ALS de wereld uit”.
LOGO`S:
Gelieve uw logo`s te mailen naar info@als-weert.nl.
* Deelname met meer dan zes personen is mogelijk à € 10 per extra deelnemer.

