Het Thema voor het 31e Internationaal Vliegerfestival 2019 te Emmen
31 jaar kunst en vliegwerk

is :
Opgave formulier

31e Vliegerfestival te Emmen

van

16 t/m 18 Augustus 2019

Naam ……………………………………*
Adres……………………………………....*

Postcode

……….*

Woonplaats……………………* Land .......………………………* Aantal pers
Verblijft op 15 .......... 16.......... 17.........18....... 19 *
Onderkomen : aantal Tent………

……….*

op het festival terrein te Emmen

Caravan……… Camper ………*

( kamperen is vrij )

Stroom max. 5A ( 1150W ) 7,50 euro per tent /caravan/camper Ja ……..x 7,50 ( weekend ) *
Camping : Toilet en Douche sleutel 5 euro borg

Ja .........x 5,--

( Sleutel inleveren bij vertrek borg retour ).

Deelname Terrein: Bestuurbaar ……….* Eenlijners ……….* Demonstratie………*
Sanjo Rokakku Gevecht………* Rotor terrein………* Vlieger Nachtshow……*
Vliegers beschikbaar voor aankleding grote tent Vrijdag va 12.00 uur
ja ............*
Deelname Expositie ruimte. ja.........* Inrichting vrijdag va 9.00 uur, ruimte in overleg met s-v-e.
Bijzondere Deelname randgebeuren : Creativiteit
Div Opstellingen: Kunst..............Licht.............Muziek...............Podium ................Wind………...*
Aan en op het water willen we ook dit jaar : Beleving met licht : ja.......*
info s-v-e
Nacht vliegeren Vrijdag
Zaterdag

avond:
avond : tijdens de Mirakel Nacht

Ja........... *
Ja.............. *

Locatie Eenlijns terrein
,,

In verband met: Vernieuwde terrein indeling hebben we nog veel meer ruimte gecreëerd.
Er mogen nu ook enkele auto s als vervoer of als anker worden gebruikt.
Parkeer kaart voor op het terrein kun je hiervoor aanvragen ja...... .*

Catering Mogelijkheden
1. Vrijdag Avond

17,00 uur

Stamppot Buffet

10,--

3. Zaterdag Avond

Groot Buffet

12,50

4. Zondag

Ontbijt buffet

7,50

1 tm 4 incl. 3 consumpties

Zie ook onze plattegrond.

Elke dag lekker eten voor niet te veel geld.

Ontbijt

Weekend totaal bon

,,

( beperkte ruimte, beslissing sve )

2. Zaterdag Morgen

Morgen

,,

3,50

35,-- p.p.

Ja........ x 10,-- *
Ja........ x 3,50

*

Ja.........x 12.50 *
Ja …....x 7,50

*

Ja........ x 35,-- *

Bij volwassen opgave zijn Kinderen tot 7 jaar vrij

Ja …...

Zaterdag / Zondag bon 2 tm 4 incl. 3 consumpties

25,-- p.p.

kinderen

ja …....x 25,-- *

Bij volwassen opgave zijn Kinderen tot 7 jaar vrij

Ja ….........Kinderen

*( Gelieve dit aan te kruisen of in te vullen )
(

Mogelijke opmerkingen :

bv Gluten vrij of vegetariërs Gelieve hier in te vullen zodat onze kok er rekening mee kan houden )

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Opgave lijst gelieve te zenden aan: SVE Langestraat 165 7891 GL Klazienaveen

