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Beste gymnasten en ouders,

Op zaterdag 17 december vindt in het Kuipke te Gent het GYMGALA 2011 plaats, een
topevenement met diverse wereld- en olympische kampioenen in de verschillende
turndisciplines. Meer info vind je op www.gymgala2011.be
Ook dit jaar bieden wij onze leden en hun familie/vrienden de mogelijkheid om dit
evenement live mee te maken. Tickets kosten 20 euro als we in groep meer dan 20 kaarten
bestellen, zoniet kosten ze 25 euro. We rekenen dus 25 euro aan en storten 5 euro per kaart
terug, indien we meer dan 20 inschrijvingen hebben. Vergeet dus uw rekeningnummer niet
op te geven. Dit is geen activiteit van OGK dus er is geen begeleiding bij.
Wie naar dit spektakel wil gaan, bestelt vóór 5 november op de volgende manier:

1. stuur een email naar lisel_eline@hotmail.com met zeker volgende gegevens:
-

naam
aantal kaarten
totaal bedrag dat zal gestort worden (= aantal kaarten x 25 euro)
rekeningnummer (indien meer dan 20 kaarten besteld, wordt het teveel teruggestort)

- “kan met eigen vervoer gaan en heeft nog x plaatsen vrij” of “heb geen eigen vervoer en
betaal 5 euro aan de chauffeur met wie ik mag mee rijden”

voorbeeld:

-

Eline Verbruggen (naam)
2 kaarten (aantal kaarten)
50 euro (totaal bedrag)
001-1344365-30 (rekeningnummer)
kan met eigen vervoer gaan en heeft nog 2 plaatsen vrij

2. Stort het juiste bedrag op rekeningnummer BE55-7330-1780-0944 met
vermelding van de naam die u heeft doorgemaild. Vergeet niet dat u pas bent
ingeschreven als het geld gestort is.
We carpoolen naar Gent. We rekenen dus op zoveel mogelijk inzet van de ouders. Indien we
over niet voldoende wagens beschikken, kunnen we geen tickets bestellen en is de uitstap
naar het Gymgala op eigen initiatief. We rekenen op jullie. Verdere info over wie er wel of
niet moet rijden, auto verdeling en uren van vertrek en terugkomst worden later
meegedeeld via het email adres waarmee u heeft ingeschreven.
Met sportieve groeten,
Het OGK-team

