WOUDA Lichtjestoer 2016
17 december 2016
De Flevo-Scouts brengen het vredeslicht naar Dronten
De locoburgemeester zal deze om 16:45 uur
ontsteken bij het monument voor het gemeentehuis.

De winnaar van de WOUDA Lichtjestour ontvangt de
wisselbokaal en wint een schuurfeest inclusief BBQ
voor 20 personen!
STADronten wenst u veel plezier bij de voorbereidingen!

Wie kunnen deelnemen?

Vereist*

Aan de lichtjestoer kunnen alle soorten landbouwvoertuigen en/of werkmaterieel
deelnemen.
De deelnemende voertuigen mogen naar eigen inzicht versiert worden met verlichting.
Deze dient wel te passen in de sfeer van het evenement,
Er mag geen open vuur op de voertuigen of aanhangers aanwezig zijn.
De verlichting mag niet brandgevaarlijk zijn.
Per bedrijf of organisatie mogen meerdere voertuigen deelnemen.
Deelname van het aantal voertuigen wordt gemaximeerd.
De deelnemers dienen zich aan het opgestelde reglement te houden.

Voor- en achternaam *
Woonplaats *
Straat *
E-mailadres *
Uitsluitend voor het verstrekken van informatie over de lichtjestour.
Telefoonnummer *
Uitsluitend voor op de dag zelf. Bijvoorbeeld: 06-00000000

Hoe verloopt de lichtjestour?
16:00 uur - 16:30 uur
16.45 uur
16:50 uur

:
:
:

17:00 uur - 18:00 uur
18:30 uur

:
:

deelnemers verzamelen zich op het Meerpaalplein
het vredeslicht komt aan op het Meerpaalplein
vredeslicht wordt ontstoken bij het monument door
locoburgemeester. Hij geeft de start voor de tour.
vertrek deelnemers voor de rondrit door Dronten
prijsuitreiking en sluiting van het evenement

Vanaf 18:00 uur is er een lichtshow met muziek op het Meerpaalplein.

Soort voertuig *
Omschrijf het voertuig waarin u deelneemt. bijvoorbeeld: Tractor
Bedrijfsnaam *
Voor welk bedrijf komt u uit?
Gaat u akkoord met de voorwaarden? *
Onderstaande punten zijn verplicht voor deelname:
Ik ben in het bezit van het juiste rijbewijs*
Ik ben er van op de hoogte dat deelname op eigen risico is*
Inschrijven kan via de website van STADronten.
Klik op onderstaande link en u komt direct bij het inschrijfformulier.
https://docs.google.com/forms/d/1PEvQncMjXEYeAXwObxBANlCTCu83GqIJZDuAhcye1M/viewform?edit_requested=true

https://get.adobe.com/nl/reader/

