Inschrijfformulier Heide-optocht 2019
Ondergetekende schrijft zich in voor de Heide-optocht op zaterdag 24 augustus
2019 met als thema ‘HEIDEWEEK GEEFT JE VLEUGELS’!
Contactgegevens
Naam

____________________________________________________

Contactpersoon

________________________________________________________________________________________

Adres

______________________________________ Postcode en Woonplaats _____________________________

Adres praalwagen

______________________________________ Plaats ____________________________________________
Graag vernemen wij waar de praalwagen wordt opgebouwd i.v.m. eventuele controle door de Commissie van
de Heide-optocht

Telefoonnummer

______________________________________ IBAN nummer ______________________________________

E-mail

________________________________________________________________________________________

Voertuig
Aantal

_________ (bedrijven maximaal twee)

Soort voertuig

___________________________________________________________________

Totale lengte voertuig(en)

_________ meter

(maximaal 15l x 2,5b x 3,5h). Het is niet toegestaan deel te nemen met een vrachtwagen, grote bakwagen of oplegger)

Dieren*

o Nee

o Ja, namelijk _____________________________________________

Geluid*

o Geen

o Instrumentaal

o Zang

Categorie*

o Bedrijf

o Particulier

o Vereniging/stichting/goed doel

Jurering*

o Ja

o Nee

o Muziekinstallatie

*Aankruisen wat van toepassing is
Informatie voor de spreker
Graag ontvangen wij informatie over jullie deelname aan de Heide-optocht voor de spreker.

Wetenswaardigheden
Een maand van tevoren nemen we contact met je op om enkele wetenswaardigheden te ontvangen van het deelnemend voertuig,
zodat de jury en de commentator achtergrondinformatie heeft. Onze commentator zal ter hoogte van het defileerpunt het één en ander
aan het publiek vertellen.
Betaling
Deelname aan de Heide-optocht is voor particulieren, verenigingen/stichtingen/goede doelen/wijken/buurten en bedrijven die sponsor
zijn van Stichting Heideweek gratis. Voor overige bedrijven bedragen de deelnamekosten € 250,00 (excl. btw). Deelnamekosten dienen
4 weken na inschrijving, doch uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de Heide-optocht, te zijn bijgeschreven op rekeningnummer
NL89RABO0387007598 ten name van Stichting Heideweek Ede onder vermelding van ‘Deelname Heide-optocht met de bedrijfsnaam’.
Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, wordt deelname uitgesloten.
Subsidie
Stichting Idee en Uitvoering draagt de heide-optocht een warm hart toe en stelt particulieren, verenigingen, stichtingen, goede doelen,
buurten en wijken daarom een financiële vergoeding ter beschikking om bij te dragen in de kosten van het maken van een praalwagen.
Je kan hiervoor contact opnemen met Stichting Idee in Uitvoering, de heer H. van den Oever via e-mail:
info@stichtingideeinuitvoering.nl of via tel.nr. 0318 - 413800. Hij zal je aanvraag in behandeling nemen en besluiten over eventuele
financiële steun. Zie ook: www.stichtingideeinuitvoering.nl
Ondertekening
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het deelnemersreglement.
Plaats _____________________ Datum _____________________ Handtekening ______________________________

Stichting Heideweek Ede | Commissie Heide-optocht | optocht@heideweek.nl

