Fifty One Charity Run
EVENT FOR EXCLUSIVE SPORTS AND CLASSIC CARS

zaterdag 2 september 2017

Ten voordele van:

2 september 2017 viert de serviceclub Fifty One International haar 51-jarig bestaan. Om
dit onder de belangstelling te brengen zullen verschillende clubs overal te lande een
toeristische rondrit organiseren.
Als Fifty One Club Hasseletum hebben wij gekozen om deze toeristische rally voor te
behouden voor exclusieve wagens met een maximum van … jazeker, 51 wagens.
Alles zal in het teken staan van de luxe van de wagens en wat daaromheen hoort. Wij hopen
zodoende een jaarlijks terugkerende event op te starten, een kleine versie van de Zouterally, maar dan in Limburg.
Ons programma:
Rondrit:

51 euro pp.

*
*
*
*
*

Inschrijving voor 1 wagen en 1 persoon, + passagier 51 euro extra
Vanaf 8.00 uur inschrijving en ontbijtbuffet bij Jan Kriekels op Jaga te Diepenbeek
Voormiddagrit in Zuid-Limburg en bezoek aan wijndomein met degustatie te Borgloon
12.00 uur tot 14.00 uur middaglunch bij Groep Jam te Hasselt
Namiddagrit met bezoek aan brouwerij Ter Dolen
* Aankomst omstreeks 18.00 uur te Genk op Hotel Stiemerheide
Galadiner: 102 euro pp.

all-in van 19.30 uur tot 02.00 uur

* Galadiner in de avond in Hotel Stiemerheide te Genk met een korte toespraak en
toelichting van het goede doel
* Mogelijkheid tot overnachting in het hotel te Genk
Prijs: Single/double: 130 euro/160 euro incl. uitgebreid ontbijtbuffet en city-taks
* Golf initiatie zondagvoormiddag op Spiegelven Golfclub
Prijs: Spiegelven Golfclub, korte clinic > 2 uren : 45 euro pp
Voor inschrijving of meer info: 51charityrun@gmail.com
Gelieve in te schrijven voor 20 juni 2017
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Reglement Fifty One Charity Run 2017
Dit evenement is een bijeenkomst van voertuigen met een toeristisch parcours.
Het deelnemende voertuig en zijn bestuurder moeten beantwoorden aan de wettelijke
verkeersregels in België, waaronder:
- het voertuig moet ingeschreven zijn
- het voertuig moet verzekerd zijn (minimaal voor burgerlijke aansprakelijkheid)
- het voertuig moet in goede mechanische staat zijn en in overeenstemming met de
verkeersreglementen
- de bestuurder moet houder zijn van een geldig rijbewijs
De organisatoren behouden zich het recht voor om een controle van het voertuig uit te
voeren, zowel wat betreft het voorkomen als de authenticiteit, en kunnen zo nodig
bijkomende documenten of bewijsstukken opvragen.
De organisatoren behouden zich het recht voor om een voertuig de start te weigeren als
het niet voldoet aan voorgaande bepalingen – deze beslissing is onaanvechtbaar.
De deelnemers en de passagiers zullen onder alle omstandigheden de richtlijnen van de
organisatoren en de herkenbare vertegenwoordigers (armband of gilet) en uiteraard ook
van de Politie, opvolgen.
De organisatoren behouden zich het recht voor om het programma van de rondrit te
wijzigen, zelfs zonder voorafgaande verwittiging, als de omstandigheden hierom vragen.
Om organisatorische-, publieks- en veiligheidsredenen is het niet toegestaan om te
starten met een ander voertuig dan dat welk is ingeschreven.
Inschrijven = betalen ! Om géén enkele reden of voorwaarde is er teruggave van
inschrijvingsgelden, niet voor het evenement, noch voor het diner.
Vóór de start dient u een formulier “Afstand van verhaal” in te vullen en te ondertekenen.
Door zich in te schrijven, bevestigt de deelnemer dat hij bovenstaande voorwaarden heeft
gelezen en er zich volledig akkoord mee verklaart
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Inschrijvingsformulier Fifty One Charity Run 2017
Naam:
Voornaam:
Straat + nummer:
Postcode:

Woonplaats:

GSM nummer:
E-mail adres:
Wagenmerk:
Type:
Nummerplaat:
Bouwjaar:
Ik schrijf in voor:
Rondrit: 51 euro pp.

…………X 51 euro = ………………euro

Galadiner: 102 euro pp - all-in van 19.30 uur tot 02.00 uur …………X 102 euro = ……………euro
Overnachting Single/double: 130 euro/160 euro pp.

………X ……….. euro = ………….euro

Golf initiatie Spiegelven Golfclub 45 euro pp

…………X 45 euro = …………… euro
Totaal:

……………...euro

Totaalbedrag over te schrijven op rekening BE27 7350 0053 2373 op naam van vzw
F.O.C. HASSELETUM. Inschrijving is pas geldig nadat het bedrag betaald is.
Door zich in te schrijven, bevestigt de deelnemer dat hij bovenstaande voorwaarden heeft
gelezen en er zich volledig akkoord mee verklaart
Ik wens een factuur te ontvangen:
Schrappen wat niet past

Ja

Neen

