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Aan

: alle Scorpio leden

Betreft

: BBQ na afloop CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

Hallo,
Zoals jullie weten worden op zaterdag 22 september de
clubkampioenschappen gehouden. Inschrijven moet gedaan worden via
www.atletiek.nu. We hopen dat iedereen weer massaal mee gaat doen.
Daarnaast wordt op:

zaterdagavond 22 september

BARBECUE
georganiseerd toegankelijk voor alle Scorpio leden (en ouders jeugdleden)
Kosten

v De wedstrijd is uiteraard gratis
v Voor de BBQ zal een bedrag gevraagd gaan worden en dit dient contant vooruit
betaald te worden.
v Drank heeft u in eigen hand, kunt u zelf kopen in de kantine. Twee consumpties krijgt
u alvast aangeboden door Scorpio!
Inschrijven

v Voor de wedstrijd via https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/21110/
v Voor de BBQ vult u de inschrijving (gang clubgebouw) in en deponeer deze samen
met de betaling in de emmer die op de bar staat in een bij voorkeur gesloten
enveloppe.

Komt allen op de BBQ en schrijf je in voor zowel de wedstrijd als de
BBQ!
We hopen op een hele grote opkomst!
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Inschrijving BBQ 22 september 2018
Inleveren uiterlijk 18 september 2018
Naam

: ………………………………………………………………………………………………………………..

Categorie

: …………………………………………………………………………………………………………………

Geeft zich op voor *:

o

…. x BBQ Basis en heeft betaald € 10,70

o

…. x BBQ Populair en heeft betaald € 12,20

o

…. x BBQ Vega en heeft betaald € 12,70

o

…. x BBQ Halal en heeft betaald € 12,70

o

…. x BBQ Vis en heeft betaald € 14,00

o

…. x BBQ Kinder en heeft betaald € 6,50

v Speklap, BBQworst/BBQstaafje, hamburger, 2 stokjes kipsaté
v Kipfilet, hamburger, karbonade, 2 stokjes kipsaté, BBQ worst/staaf
v Groenteburger, 2 stokjes vega saté, Worst vega, maislolly vega spies met paprika en ui
v 3 stokjes kip, 1x kipfilet, vegaspies met papika en ui

v Zalmfilet, garnalenspies, witvis visspies

v 1 stokje kipsate gegaard, 1 hamburger, 1 verrassingsspies, 1 surprise

*Aankruisen wat van toepassing is en aantal opschrijven.
Alles voorzien van stokbrood, kruidenboter, knoflooksaus, BBQsaus, cocktailsaus, satésaus,
komkommersalade, kartoffelsalade, rundvleessalade en rauwkostsalade.
Aub in een gesloten enveloppe deponeren in de emmer op de bar uiterlijk 18-09-2018!!
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