U I T N O D I G I N G

40e OUTDOOR ZAALVOETBALTORNOOI
Zaterdag 27 juni 2020
Organisatie: Blue Stars - Wingene

Beste ploegafgevaardigde, bestuurder, sportliefhebber,
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor deelname aan ons jaarlijks outdoor-zaalvoetbaltornooi.
Dit zijn de gegevens:
- Plaats: de gemeentelijke sportterreinen van Wingene (grasvelden - 6 terreinen)
- Datum: zaterdag 27 juni 2020 vanaf 09u00 (finale rond 18u00)
- Aantal ploegen : 24 (4 reeksen van 6)
- Elke ploeg (doelman + 4 veldspelers) speelt 7 wedstrijden van 20 minuten
- Trofeeën voor best gerangschikte ploegen + beste speler tornooi + winnende ploeg fairplay
- Eten en drank ter plaatse beschikbaar
De prijs voor deelname aan dit tornooi bedraagt € 60 + € 20 waarborg, in totaal dus 80 euro
waarvan u na het tornooi 20 euro terug krijgt.
U kunt storten op rekeningnr. 751-2038617-08 (IBAN: BE63 7512 0386 1708 – BIC: AXAB BE 22)
t.n.v. BLUE STARS - Leenmolenstraat 60 - 8750 Wingene. Vergeet niet de naam van de ploeg te
vermelden in de mededeling.
=> In de prijs is een verzekering inbegrepen
=> Indien een firma het inschrijvingsgeld sponsort kan een sponsorattest bekomen worden
Om uw inschrijving te vervolledigen hebben we naast de betaling ook een inschrijvingsformulier
nodig. De beste manier om in te schrijven is via onze website (www.bluestarswingene.be).
U kan uw inschrijving ook bevestigen via e-mail (bluestars@telenet.be). Desgewenst kan het ook
via de post: de bovenstrook van het inschrijvingsformulier bezorgt u liefst zo vlug mogelijk (uiterste
inschrijvingsdatum is 31 mei) bij één van de volgende adressen:
Anseeuw Luc

Veeweide 57

8200 Sint-Michiels

GSM : 0485/40.05.34

Goeminne Jurgen

Leenmolenstraat 60

8750 Wingene

GSM : 0473/25.13.29

De onderstrook (= de spelerslijst) brengt u de dag van het tornooi zelf binnen in het secretariaat
en dit vóór het spelen van de eerste wedstrijd van uw ploeg. De ploegen zijn enkel en alleen
ingeschreven ná betaling van het inschrijvingsgeld én terugsturing van het inschrijvingsformulier.
Ook uw betaling dient dus tegen 31 mei geregeld te zijn, zo niet riskeert u dat uw plaats wordt
ingenomen door ploegen die op dat moment nog op een wachtlijst staan. Stel u dus zo vlug
mogelijk administratief in orde als u er zeker bij wil zijn. Eenmaal ingeschreven ontvangt u verdere
informatie betreffende wedstrijdschema’s en reglementen.
Wij wensen u alvast een aangename dag toe.
Sportieve groeten namens BLUE STARS

