GRAPEFINE SPORTS NEW YEAR CHALLENGE
DEELNAMEFORMULIER
Wat leuk dat je meedoet!
Zaterdag 16 januari van 13:00 – 15:00 zijn onze trainers
aanwezig op de locaties. Ren alle locaties langs en voer de
opdrachten van de trainers uit. Als laatste ren je met dit
formulier naar de sportschool en stop je het in de brievenbus,
dan naar huis en je bent gefinisht!!
De foto’s van de locaties zijn te vinden op onze socials en onze
website, we hopen dat je ons weet te vinden. Succes!!
!!! coronaproof !!!
Loop alleen, met je gezin óf maximaal met zijn tweeën, houd rekening met alle geldende
coronaregels, trek goede schoenen, kleding en eventueel handschoenen aan en neem iets
te drinken mee.
Onze trainers sporten met maximaal 2 personen tegelijk, is een trainer ‘bezet’ wacht dan
op voldoende afstand.
Vergeet bij thuiskomst niet om je handen goed te wassen.
*** Veel plezier ***
De grootste uitdaging is natuurlijk de gehele challenge hardlopen, maar je mag ook
wandelend of op de fiets meedoen.
Zorg dat je binnen de tijd alle trainers bereikt! De volgorde maakt niet uit, iedereen rent
zijn/haar eigen run.
Alle trainers gezien? Ren naar de sportschool, stop dit volledig ingevulde formulier in de
brievenbus en ga vervolgens naar huis.
>>> meedoen is belangrijker dan winnen <<<
Natuurlijk vind jij het heerlijk om mee te doen, lekker sporten in de buitenlucht!! Wij zijn
trots op jouw deelname en willen daar toch een winkansje tegenoverstellen. Uit alle
volledige ingevulde deelnameformulieren van onze leden trekken wij (willekeurig) 1
winnaar. Hij/zij wint € 10,00 korting op de eerste volgende maandabonnementskosten.
Ook niet-leden mogen meedoen, zij maken echter geen kans op deze prijs.
### Show Your Challenge ###
Natuurlijk zien we graag beelden van jouw challenge!! Deel ze op facebook en/of
instagram en tag ons [GrapeFine Sports of @grapefine_sports] of gebruik de hastag
#grapefinesportsNYC

Love yourself!
Workout!
Team GrapeFine Sports

GRAPEFINE SPORTS NEW YEAR CHALLENGE
DEELNAMEFORMULIER
Naam:………………………………………………………………………………………….
GrapeFine-Pasnummer:…………………………………………………………….
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Vergeet de brievenbus bij de sportschool niet!!!

