
NAAM >
Name

Adres >
aDReSS

TeLeFOON >
PhoNe

e-MAIL >
e-mail

NATIONALITeIT >
NaTioNaliTY

PLeAse PAY  IN AdVANCe TO BANK ACCOUNT NUMBer: 17.16.16.480 | ACCOUNTNAMe: sUPFreNzY
IBAN/sePA NUMBer: NL62rABO0171616480 | BIC NUMBer: rABONL2U

rACe seLeCTIe
(RaCe SeleCTioN)

 12.5 KM LONG dIsTANCe sUP rACe 
  12.6 FT     
  12.6 – 14 FT   
  UNlimiTeD (> 14 FT)
 iK Doe NieT mee / i Will NoT JoiN ThiS RaCe
(PleaSe CheCK a box, eveN iF YoU Will NoT JoiN The RaCe)  

 8 KM 1-sTAr eUrOsUPA BeACH sUP rACe 

 iK Doe NieT mee / i Will NoT JoiN ThiS RaCe
(PleaSe CheCK a box, eveN iF YoU Will NoT JoiN The RaCe)  

INsCHrIJFKOsTeN
(eNTRaNCe Fee) 

The eNTRaNCe Fee iS € 25,-,  iNCl. DiNNeR

rACeNUMBer
(To be FilleD iN bY RaCe CommiTTee)

IMPOrTANT

I N s C H r I J F F O r M U L I e r
R e G i S T R aT i o N  F o R m 

22/04/2012 @

22/04/2012 @

22/04/2012 22/04/2012

PLeAse reAd THIs ANd CHeCK THe BOX
De organisatie accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor 
welke schade dan ook aan materialen of derden. alle deel nemers 
zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en veiligheid en 
dienen verzekerd te zijn voor het uitoefenen van de sport. 
De wedstrijd commissie adviseert voor de persoonlijke veilig-
heid, naast het gebruik van een board leash,  het gebruik van 
een zwemvest tijdens de Peddelrace. veiligheidsregels uitge-
geven tijdens het event door de de wedstrijdcommissie dienen 
direct te worden nageleefd (op straffe van diskwalificatie).

The organization does not accept any responsability to any 
damage.all participants are responsible for their own welfare 
and safety and must be insured during the event. The race 
comittee advises the usage of a board leash and a personal 
floatation device during the event. Any safety comment of the 
race comittee must be followed. Failure to do so leads to  
disqualification and exclusion from the event. In case of an 
euroSupa event, the participant also agrees with the euro-
Supa rules.  

 IK HeB de reGeLs GeLezeN eN GA AKKOOrd
 I HAVe reAd THe reGULATIONs ANd I AGree
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