*** INSCHRIJFFORMULIER DE PINSE THUISTOCHT 6 FEBRUARI 2021 ***

Iedere Mastepin die deel wil nemen aan De Pinse Thuistocht op zaterdag 6 februari 2021, kan zich
middels onderstaand inschrijfformulier opgeven. Dit inschrijfformulier dient uiterlijk maandag 1 februari
2021 te worden ingeleverd bij Jeroen van Loenhout (Leliestraat 12 te Wouwse Plantage). Aanmelden via
onze website is ook mogelijk, kijk op www.mastepinnelaand.nl/evenementen/depinsethuistocht/ voor meer
info. Deelname is alleen mogelijk voor personen die woonachtig zijn in Wouwse Plantage.
De bedoeling is om als deelnemer met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving omtrent
COVID-19 (corona) het woonadres (‘thuis’) op een zo leuk en creatief mogelijke manier te versieren.
Deelnemers aan De Pinse Thuistocht worden uiterlijk 6 februari 2021 op de hoogte gebracht van het
ingeplande tijdsblok van de ‘thuiskomst’ door de Stichting.
Raadpleeg voor het invullen eerst het reglement en de privacyverklaring op onze website!
O Hierbij verklaart u volledig akkoord te gaan met ons reglement waarvan u hierbij tevens verklaart het
reglement te hebben gelezen.
O Hierbij verklaart u volledig akkoord te gaan met onze interne privacyverklaring.
NAAM HOOFDBEWONER:
NAAM DEELNEMER/CREATIE:
TITEL/MOTTO CREATIE:
WOONADRES:
TELEFOON:

E-MAILADRES:

Voor kinderen tot en met 12 jaar kan worden deelgenomen in de kindercategorie. Voor deelname in deze
categorie gelieve de naam/namen te vermelden van het kind/de kinderen.
O KINDERPRIJS

NAAM: :

LEEFTIJD:

Iedere deelnemer kan een tekst aanleveren ter toelichting van de creatie dan wel over de deelnemer zelf.
Gelieve deze tekst uiterlijk maandag 1 februari 2021 te sturen aan info@mastepinnelaand.nl.
Jurering vindt plaats op onderstaande onderdelen (maximaal 100 punten per onderdeel):
1). Idee en uitbeelding van de creatie;
2). Verwerking in de creatie van het motto “Ut zit wel snor”;
3). Carnavalesk;
4). Uitvoering en afwerking van de totale creatie.
De prijsuitreiking vindt plaats nadat alle deelnemers zijn bezocht. U wordt als deelnemer op het
bovenstaande opgegeven e-mailadres tijdig op de hoogte gebracht op welke wijze dit plaats zal vinden.
Contact optochtcommissie: Niels van Luyk, tel.nr. 06 14804120 of e-mail info@mastepinnelaand.nl.

