Inschrijvngsformulier
EEN FORMULIER PER VOERTUIG OF PER DEELNEMER ZONDER VOERTUIG.
Terug te zenden voor 30 juli 2019 aan : BMVT - Sabine Jourdain, 37 rue Tollet, 4680 Oupeye
of per e-mail : jourdain.family@gmail.com
NAAM…….……………………………………………..…VOORNAAM……….………………..
ADRES ………………………………………………………………………………………………
TELEFOON ……………………………….. CLUB……………………………………………….
VOERTUIG…………………………………NUMMERPLAAT…………………………
Thema van de re-enactment groep . …………………………………………………………….
enkel de re-enactment groepen WWII zijn toegelaten, de voorstellingen van as-mogendheden zijn verboden.
Voor info : William Witmeur 0032 474 41 97 44 of dingo44@skynet.be

INSCRIJVING DEELNEMERS (STANDHOUDERS INBEGREPEN) :

Chauffeur lid van de BMVT.
……. x 10 € = ....…€
Andere chauffeur, standhouder, begeleider of deelnemer zonder voertuig :
..….. x 15 € = ……€
Omvat : zaterdagmiddag maaltijd, (enkel na reservering), aandenken, drankbon, toegang tot avondfeest.
Dag van aankomst : Donderdag - Vrijdag - Zaterdag – Zondag (omcirkel de juiste dag).
Inschrijving kinderen -12 jaar : graties (zonder lunch pakket, noch geschenk, noch aandenken)
INSCHRIJVING BEURS : info : F.Jourdain : 0032 493 04 91 93 (inschrijving deelnemers en VOORAFBETALING
VERPLICHT)

Dag van aankomst : Donderdag - Vrijdag - Zaterdag – Zondag (omcirkel de juiste dag).
Aantal gewenste meters …..…x……..meters = ……. – Prijs : 1€/m²

……….x 1 € = ....…..€

PASS aanvraag begeleidend voertuig (burgerlijk voertuig met toelating het kamp te betreden voor het
lossen van materiaal) Merk van het voertuig : ……………
Nummerplaat : ……………..
(pass overhandigd aan de ingang).
EETMAAL : ZEKER TE RESERVEREN ! (de gewenste maaltijden aanvinken)
Vrijdagavond : raclette (volwassene)
Kinderen van 6 tot 12 jaar)
Zaterdagochtend : ontbijt.
Zaterdagmiddag : lunchpakket aangeboden (indien GERESERVEERD)
Zondagochtend : ontbijt.
Zondagmiddag : worsten broodje.

….. x 18 € = …... €
…...x 10 € = .….. €
…..x 3 € = …… €
..…. x 0 € =

0€

..…..x 3 € = …... €
…….x 3 € = ……€
-----------------------TOTAAL = ……….……….€

Info : Het fort van Lantin beschikt over een restaurant in het domein. Open op zaterdagavond
van 18u tot 22u, de zondag van 12u tot 15u en van 18u tot 22u. Reservatie via Josiane tel. +32 (0)
497.238.569 of ter plaatse, onder voorbehoud van plaats.

Te storten op de rekening van de BMVT - IBAN : BE02001477265540 – BIC : GEBABEBB
met vermelding ‘‘ Fort de Lantin ’’
ZONDER RESERVATIE KUNNEN DE MAALTIJDEN NIET WORDEN GEGARANDEERD

