Drager van de Koninklijke Eremedaille

Aanvraag en akkoordverklaring excursie
Gewenste datum

:

Gastgroep

:

Aantal personen

:

Contactpersoon

:

Telefoon

:

E-mailadres

:

Mobiel:

☐ Programma
▪
▪
▪

▪

Ontvangst;
Koffie/ thee en cake;
Excursie met:
Uitleg over de gilden toen en nu;
Schietoefeningen;
Schietwedstrijd om de felbegeerde titel: “Dagkoning” of “Dagkoningin”;
Intussen is ander vertier mogelijk met:
• kruisboogschieten
• Het spel “kubb”
• Jeu de boules
• Kaarten;
Ontspannen samenzijn voor een maximale duur van 5 uur;
(i.v.m. de sluitingstijd is de aanvangstijd excursie uiterlijk om 17:00 uur)

De kosten voor het bovenstaande zijn € 10,00 per persoon.
Tijdens de excursie is de bar geopend. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Andere mogelijkheden die wij aanbieden zijn:
☐ Bovenstaand programma inclusief drank en barbecue voor € 45,00 per persoon
☐ Bovenstaand programma inclusief drank en frietwagen of broodjesbar voor € 40,00 per persoon
Kruis aan welk programma u wenst.
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Voorwaarden:
Géén excursie mogelijk op zon – en feestdagen;
Minimum aantal deelnemers: 20 personen;
Maximum aantal deelnemers: 50 personen;
Excursieduur: maximaal 5 uur;
Tijdige aanmelding is vereist voor een excursie met barbecue of frietwagen of de broodjesbar;
Verlenging excursie in overleg mogelijk;
Tijdens de verlenging genuttigde consumpties zijn voor eigen rekenen tegen de geldende
consumptieprijs;
Alleen zwak alcoholische-, alcoholvrije- en frisdranken zijn verkrijgbaar;
Sluitingstijd paviljoen Bomé is 22:00 uur;
Schieten vindt plaats onder voorbehoud van de aanwezigheid van voldoende vrijwilligers om de
veiligheid te kunnen waarborgen;
Minimumleeftijd voor deelname aan het (wedstrijd)schieten is 18 jaar;
(personen jonger dan 18 jaar mogen met een luchtbuks op een doel schieten)
Een deelnemer aan het (wedstrijd)schieten dient zich ter plaatse te kunnen legitimeren met een geldig
ID-bewijs;
De naam van de deelnemer, ID-soort en ID-nummer worden genoteerd en later vernietigd;
Tijdens het schieten mag bij de schutsboom géén alcohol worden genuttigd;
Eventueel geldende Coronamaatregelen dienen in acht te worden genomen;
Bij annulering van uw excursie worden reeds gemaakte kosten in rekening gebracht;

Schietwedstrijd:
Na ontvangst van de ondertekende akkoordverklaring krijgt u een lijst gestuurd. Om de wedstrijd vlot te
laten verlopen verzoeken wij u de naam, het ID-nummer en soort ID van de deelnemende schutters in
te vullen en deze lijst mee te brengen naar de excursie;
Verdeel de deelnemers alvast in groepen van maximaal 10 personen;
Bij meerdere groepen wordt er ‘afgekampt’. Dit betekent dat de schutter van een groep die de ‘puist’
laat vallen het opneemt tegen die schutter van de andere groep(en).

Zorg dat deelnemers aan het (wedstrijd)schieten een geldig legitimatiebewijs bij zich hebben.
Hierbij bevestig ik deze aanvraag voor de excursie bij het Sint Servatius Gilde Lieshout met het aangekruiste
programma en verklaar op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met de hierboven vermelde voorwaarden.

Plaats,

*datum,

Naam:
(handtekening)
*Bij een per e-mail ontvangen verklaring geldt hiervoor de verzenddatum van die e-mail.
Na ontvangst van deze bevestiging en akkoordverklaring nemen wij contact met u op.

Gerard Verhoeven
Paviljoenbeheerder
Sint Servatius Gilde Lieshout
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