Triathlon Zwolle 24 september 2016

Beste Deelnemer,
Hierbij de eerste nieuwsbrief waarin we jou informeren over de wedstrijddag op 24
september! In deze nieuwsbrief vind je onder andere informatie over de aanstaande
betalingsincasso, afmelden en het overdragen van je deelnemersbewijs.
Parcours
We sleutelen nog aan het parcours want (zoals je misschien hebt gezien) het pad langs de
westkant van de plas is verwijderd. Alles komt goed, maar nog even geduld. Zodra de
parcoursen en plattegronden bekend zijn worden ze natuurlijk weer op onze website
geplaatst.
Nederlands Kampioenschap
2016 wordt een bijzonder jaar want dan mogen wij het Nederlands Kampioenschap para
triatlon organiseren. Dit is ook de reden dat onze datum nog later in het seizoen gepland
staat dan gebruikelijk. We willen namelijk graag dat de toppers die Nederland
vertegenwoordigen in Rio ook van de partij kunnen zijn.
Programma
Door de verandering in de parcoursen en de toevoeging van deze speciale startserie aan
ons programma zijn we ook hier nog druk mee aan het plannen. In de volgende
nieuwsbrief hopen we je te informeren over het programma en de starttijden.
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld zal begin juli worden geïncasseerd. Na 1 juli is het niet meer mogelijk je
inschrijving te annuleren.

Annuleren
Ben je ingeschreven en onverhoopt verhinderd? Meld dit dan zo snel mogelijk aan de
organisatie (info@triathlonzwolle.nl). Bij annulering na 1 juli 2016 is helaas restitutie van
het inschrijfgeld niet mogelijk. Wel kun je na deze datum nog je inschrijving overdragen
aan een ander tegen een vergoeding van 5 euro administratiekosten.
Vrijwilligers
De organisatie wordt bovenal mogelijk gemaakt door de inzet van veel vrijwilligers. Voor
23 en 24 september zijn wij nog dringend op zoek naar vrijwilligers! De taken waarvoor we
nog vrijwilligers zoeken zijn:
◦
◦

Op 23 september helpen met de opbouw van het parc fermee en finish-zone
Op 23 september helpen met het klaarmaken van de lunchpakketjes voor
vrijwilligers
◦
In de week van 12 september rondbrengen van informatiebrief voor buurtbewoners
◦
Op 24 september vanaf het krieken van de dag helpen met de laatste
voorbereidingen
◦
Op 24 september in de ochtend helpen bij het aanmelden van deelnemers
◦
Op 24 september in de ochtend en/of middag bewaking van het parcours
◦
Op 24 september hulp bij het afbreken en opruimen na afloop van het evenement
En denk jij ons op een andere manier te kunnen helpen laat het ons dan ook weten! Meld
je aan via vrijwilligers@triathlonzwolle.nl!!!
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