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Sportlaan 1
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Beste sportliefhebbers,

Op 22 september 2018 organiseert Zwem- en Polovereniging Door Water Fit Sliedrecht in
samenwerking met Optisport Sliedrecht een evenement om zoveel mogelijk geld op te halen voor
Stichting Pink Ribbon. Wij willen jullie dan ook via deze weg van harte uitnodigen om deel te nemen
aan een 60-minuten ZWEMMARATHON.
Alle verenigingen, bedrijven, vriendengroepen etc. zijn uiteraard van harte welkom om met één of
meerdere teams deze uitdaging in een sportieve sfeer aan te gaan. Wie zwemt de grootste afstand
bijeen gedurende 60 minuten gaat met een mooie prijs naar huis?
Praktische informatie:
Wanneer?
Zaterdag 22/09/2018
Waar?
Bronbad de Lockhorst

Tijdstip?
13:30 uur – 14:30 uur (minioren)
15:00 uur – 16:00 uur (jun. en later)
Adres?
Sportlaan 1
3364 AT Sliedrecht

Minimale inschrijfgeld?
Het (minimale) inschrijfgeld bedraagt €25,Uiteraard worden initiatieven om meer geld op te halen voor Stichting Pink Ribbon omarmd.
Reglementen?
o Een team bestaat uit minimaal 4 tot maximaal 6 personen (voor minoren word een
minimum van 6 personen aangeraden en een maximum van 8 personen).
o Er word een apart klassement opgemaakt voor zwemverenigingen.
o Alle deelnemers dienen minimaal 1 zwemdiploma te hebben.
o De complete ingeschreven ploeg moet tenminste 10 minuten voor aanvang aanwezig
zijn.
o De organisatie van de beurten binnenin een ploeg is vrij, maar elke aanwezig
zwemmer moet tenminste twee banen zwemmen
o Supporters zijn van harte welkom, maar er mag slechts 1 teamcaptain per ploeg in de
badruimte aanwezig zijn. De overige toeschouwers dienen op de tribune plaats te
nemen.
Inschrijvingen?
De inschrijving van uw ploeg(en) wordt uiterlijk verwacht op 08/09/2018 op het volgende
mailadres:
Pinkribbon@doorwaterfit.nl
Om een goed en vlotte organisatie te kunnen verzekeren, vragen wij u zo snel mogelijk in te
schrijven. Informatie over het storten van het inschrijfgeld volgt na inschrijving.
Met vriendelijke en sportieve groeten,
Zwem- en Polovereniging Door Water Fit Sliedrecht

