Ben jij
de
snelste?

Ga jij winnen bij
de Rabo Dikke
Banden Race?

Vrijdag 30 juni
Wielerronde
Prinsenbeek

Wil jij meedoen aan een officiële wielerwedstrijd? Fietsen op
een afgezet parcours onder luid gejuich van publiek? Met de
kans dat je als eerste over de streep komt? En ben je tussen 7 en
12 jaar oud? Meld je dan aan voor de Rabo Dikke Banden Race!
z.o.z.

Hoe kun je meedoen?
Doe jij mee op vrijdag 30 juni? Schrijf je
dan snel in via de website van Rabobank
Breda op www.rabobank.nl/breda, lever
het inschrijfformulier in op ons kantoor in
Prinsenbeek of doe het formulier op de bus.
Zorg dat we je aanmelding vóór 23 juni a.s.
binnen hebben. Je ontvangt daarna van
ons een e-mail met alle belangrijke
Wat is de Rabo Dikke Banden Race?
De Rabo Dikke Banden Race is een officiële informatie, zodat je goed voorbereid aan
de start kunt verschijnen! Laat je je vader
fietswedstrijd voor jongens en meisjes. Je
mag meedoen op je eigen fiets mét mini- of moeder het volgende stukje even lezen?
maal een banddikte van 28 mm. Het maakt
Beste ouders
niet uit of je een gewone fiets, mountainDe Rabobank Dikke Banden Race
bike of citybike hebt. Er mogen zelfs
versnellingen op zitten. Als het maar geen voldoet aan de eisen van de Koninklijke
Nederlandsche Wielren Unie (KNWU). Alles
racefiets is, want dat zou niet eerlijk zijn.
wordt dan ook perfect geregeld. Zo wordt
De organisatie zorgt voor een veilig
het parcours afgezet en is het dragen van
parcours. De start en de finish zijn op de
een wielerhelm verplicht. Mocht uw kind
Haverdijk. De eerste race start om
die niet hebben dan zijn helmen bij de
18.30 uur. Na onze wedstrijd mogen de
organisatie gratis te leen. De organisatie
‘echte’ wielrenners pas van start.
zorgt dat alles goed verloopt. En mocht er
Voor wie is de Rabo Dikke Banden Race? toch een ongelukje gebeuren, dan staat er
een EHBO-ploeg paraat. Het enige dat u
De Rabo Dikke Banden Race is voor
zelf hoeft te doen is de kinderen aanmoejongens en meisjes van 7 tot 12 jaar die
digen. Want u komt toch ook?
geen wielerlicentie bij de KNWU hebben.
Want dan ben je te getraind. Er wordt
gereden in verschillende leeftijdsgroepen,
zodat je altijd tegen kinderen van je eigen Groetjes,
Rabobank Breda
leeftijd fietst.
Hallo jongens en meisjes,
Op vrijdag 30 juni is het zover: dan houden
we samen met stichting Wielercomité
Prinsenbeek de jaarlijkse Rabo Dikke Banden
Race. Kom je uit Prinsenbeek en ben je
tussen 7 en 12 jaar oud? dan mag je met
deze fantastische wedstrijd meedoen.

Doe je
mee?
www.rabobank.nl/breda

Inschrijfformulier
Voornaam
Achternaam
Geslacht

Jongen

meisje

(aanvinken wat van toepassing is)

Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
School

p Rabo Dikke banden Race
Ik doe mee aan de Rabo Dikke Banden Race op vrijdag 30 juni 2017 in Prinsenbeek
p Portretrecht
Het is mij bekend dat ik samen met één van mijn ouders het formulier ‘portretrecht’
moet ondertekenen
Je kunt dit formulier per post versturen, afgeven op ons kantoor of in de brievenbus van
ons kantoor doen.
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