5 - 6 Mei 2018
Campus UCLL – Heilig Hartinstituut Hertogstraat - Heverlee
" Team Steenokkerzeel "
Bedankt en heel fijn dat jij en jouw vereniging/groep “ Team Steenokkerzeel “ vervoegen.
Wanneer ?
Waar ?

: Van zaterdag 5 mei april – 15.00 U tot zondag 6 mei – 15.00 U
: Campus UCLL-Heilig Hartinstituut – Hertogstraat - Heverlee

Hoe inschrijven ?
Als deelnemer
1°
2°
3°
4°
5°
5°
6°
7°
8°
9°

Ga naar www.levensloop.be
Klik op “Leuven 2018””
Klik op “Loop of wandel met ons mee”
In het vak “ Kies jouw team”, schrijf je Team Steenokkerzeel.
Klik op het vakje “Team Steenokkerzeel”
Vul U gegevens in, en klik dan op “Voeg deelnemer toe”
Onderaan bij “Overzicht van mijn bestelling” zal U uw naam zien.
Klik op “volgende stap“
Vul uw gegevens en klik dan op betaling.( € 10,00 )
Doe uw betaling, en uw inschrijving is voltooid.

Opgelet :
Om organisatorische en veiligheidsredenen, kan men geen groepsinschrijving doen.
Het betekent dat ieder deelnemer zich individueel moet inschrijven.
Mag ik ook vragen dat iedereen die zich inschrijft, mij volgende gegevens per mail doorstuurt :
Naam – Voornaam – Adres – Geboortedatum – GSM nummer – Welke vereniging of groep?
Als vechter of vrijwilliger
Stuur me de gegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) van deze personen,
en ik zal ze contacteren.
Praktisch ?
Mag ik U vragen om de doodle in te vullen aub. https://doodle.com/poll/rk2rxada7sm5st7f
Daar het om een evenement van 24.00 uur gaat, waarbij ik er moet voor zorgen dat er steeds iemand
van “Team Steenokkerzeel” op het wandel- of loop-parcours aanwezig is, zou ik je willen vragen om 2
favoriete tijdstippen, waarop jij of jouw vereniging aanwezig kan zijn, te vermelden.
Het zou ook fijn zijn dat mensen zich zouden opgeven als “nacht-lopers of -wandelaars”. Want
andersmoet ik die toelopen. ☺
Heeft U nog vragen, laat het niet na om me te contacteren.
Met vriendelijke groeten,
Patrick

