La Compagnie des Archers de l’ordre du Chuffin
nodig je uit op onze
Compagnie des Archers
de l’Ordre du Chuffin
.a.s.b.l.

ste

47 Field
van
THEUX
Arrowhead
2 x (12 bekende doelen + 12 onbekende doelen)

op 30 & 31 mei 2020
Wedstrijd van de Belgische Kampioenschap

« Compagnie des Archers de l’Ordre du Chuffin » asbl
Rue de la Station 5/2 à 4910 THEUX (N° d’entreprise : 0811.650.171)
Secrétariat « Compétitions » : T. Fluhr, Bêverie, 57 à 4830 Limbourg
Tél : 087/76 45 83

Adres :

Gps :

Institut St Roch
Marché,12
B-4910 Theux

N 50.52783° - E 5.82114°

Inschrijvingen :
Vanaf 1 januari 2020.
- URL : http://www.123formbuilder.com/form-

In de week dat uw mail volgt bevestigen wij of er nog
ruimte is.

5212935/inscription-field-cth
of

Bij ontvangst van uw betaling geven wij u uw
inschrijvingsnummer in een termijn van een dag of
zeven.
Als de maximum aantal schutters al bereikt is komt u
op een wachtlijst in dezelfde volgorde.

- via E-Mail: field@archers-chuffin.be.
Te bezorgen informatie :
Naam, Voornaam, categorie, licencienr en club.
Direct vermelden indien een voorkeur van
doelgroep bestaat

Behalve bij gevallen van overmacht is er geen
terugbetaling na 24 mei 2020.

Camping :

Inlichtingen :

Mogelijk vanaf donderdag 28/5 tot maandag
1/6.
2 € per vuilniszak, ter plaatse te betalen.
- Toilet en water ter beschikking ;
- Stroomconnectie mogelijk (max 2A.)

Thierry Fluhr :
- +32(0)87 76 45 83
- +32(0)491 71 44 66 (‘s avonds en week-

Prijs :
2 dagen – 48 doel
1 dag – 24 doel

Volw.
20 €
15 €

Jongeren
15 €
12 €

Bureau :
-

vrijdag 29/5 van 19u00 tot 20u00 ;
zaterdag 30/5 van 07u30 tot 09u00 ;
zondag 26/5 van 07h15 tot 08u15.

Start :
-

Zaterdag om 09u45 ;
Zondag om 08u45.

Awards :
- Een uur na retour van laatste ploeg.

end)
field@archers-chuffin.be

Betaling :
Storten op "Cie des Archers du Chuffin"
IBAN : BE42 0682 4464 6454
BIC : GKCCBEBB
Melding : Field + Naam, voornaam en club.
Inschrijving waard na betaling

