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Goed om te weten
• Iedereen ontvangt bij ontvangst een gekleurd polsbandje, dat verplicht
moet worden gedragen. Zo kunnen de organisatie en de bewaking zien of
de spelers en/of begeleiding op het toernooi behoren te zijn.
• Aan het begin van het toernooi krijgt elk team eenmalig een aantal consumptie- en maaltijdbonnen. Er wordt geen restitutie verleend over de
overgebleven bonnen.
• De teams zijn verplicht om het gehele toernooi aanwezig te zijn en te blijven op het terrein van HCM. Het toernooi is beëindigd na de prijsuitreiking
op zondag.
• Aan de deelnemers wordt geen alcohol verstrekt. Aan coaches en begeleiders in beperkte mate, pas na de laatste wedstrijden op zaterdag en
zondag. Zelf meegebrachte alcohol wordt ingenomen en niet teruggegeven. Bij geconstateerde overtreding van deze regel volgt verwijdering van
het toernooi.
• Mochten er nog speciale eetwensen zijn binnen je team (vegetariërs) en
heb je dit nog niet doorgegeven, dan horen wij dit graag snel.
• De organisatie, herkenbaar aan de speciale shirts, staat altijd voor jullie
klaar bij vragen!
• En oh ja... scheidsrechters komen voor hun plezier fluiten en zij doen hun
uiterste best om er sportieve wedstrijden van te maken.
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Betalingsvoorwaarden
• De bankrekening van het toernooi is NL10 RABO 0100 988
709 t.n.v. HCM Arnhem onder vermelding van ‘Het Bollekantje toernooi 2016’ met daarbij de vermelding van het team.
• Binnen drie weken na inschrijving is een aanbetaling verschuldigd van € 100,- .
• Het inschrijfgeld bedraagt € 30,50 per persoon met een
minimum van € 415,- per team op basis van 13 spelers en 2
begeleiders.
• Voor ieder extra persoon (speler of begeleider) wordt
€ 30,50in rekening gebracht.
• Het volledige bedrag inclusief het bedrag voor eventuele
extra personen dient uiterlijk 1 juni bijgeschreven te zijn. Je
ontvangt daarvoor een betalingsherinnering.
• Het niet tijdig voldoen aan de betalingsvoorwaarden leidt tot
annulering van de inschrijving, maar ontslaat je niet van je
betalingsverplichting.
• Inschrijven geschiedt op persoonlijke titel.

