Abbeville,
Here we come again !!!

�,-�·
Wenst u voor één
van de dagen in te
schrijven dan betaalt
u 290 € (per piloot)
In dit bedrag is één
lunch inbegrepen,

Indien u daarentegen
twee dagen wenst te
r11den, dan betaalt u
slechts 51 O €
[per piloot). H1er1n
zi1n 2 lunches, elke
dag één, inbegrepen.

Superdeluxe is
dne dagen die we
aanbieden voor
675 € [per piloot).
Hierin is voor elke dag
lunch inbegrepen.

• Uiteraard kan er
voor de bij-rijder een
extra lunch voorzien
worden aan 35 €
per extra lunch.

•• Desgewenst verzorgen
wij uw bandenvervoer:
1 set[4 banden) aan
50 €, dit enkel zolang
de plaats ons reikt.

•** Reserveer uw parking
in de garage van Hotel
Mercure aan 25 €
per wagen/per nacht.
Dit zolang er plaats
beschikbaar is.
Gelieve[••) en(•••)
vooral te checken.

11, 12 en 13 September, 2018

:

Wij hebben voor U het circuit van Abbeville[Noord Frankrijk tussen Arras
en Ie TouquetJ in exclusiviteit afgehuurd op 11. 1 2 , en 13 September. 2018.
Het programma voor deze circuitdagen ziet er uit als volgt:
8 :30 · 9 :DO briefing [begint stipt om 8 :30 u)
9 :00 • 12 :00 vrij rijden
12 :00 -13 :00 Lunch
13 :00 · 17 :00 vrij rijden

Indien u zich wenst in te schrijven, gelieve dan dit document volledig ingevuld
terug te sturen per mail of per fax[03/ 459.87.06) & tevens het correcte bedrag
[zie info linkerkolom) over te schrijven op rekening BE56 403412911188 (Dirco N.V.).
Uw betaling dient ons te bereiken tegen ten laatste 9 September. 2018.
want enkel betaalde inschrijvingen kunnen worden toegelaten.
Naam Deelnemer :

Straat + Nummer :

Postcode /Stad / Land

Bereken uw totaal

11 Sept. / 290 €

12 Sept, / 290 €
13 Sept, / 290 €

11 · 12 Sept./

x aantal piloten

+ extra lunches•

510 €

1 2 · 13 Sept,/ 510 €
11 · 12 · 13 Sept,/ 675 €

Evt. banden t ransport ••
Nachtpa1•king hotel

***

1 set

10 Sept.

3 sets

2 sets

11 Sept.

12 Sept.

Get ready tor your 'Holiday on Track'.
Gezien veiligheid bovenaan dient te staan is het dragen
van een helm verplicht, zowel voor piloot als voor bij-rijder.
MAIL ONS UW INSCHRIJVINGSFORMULIER
TER BEVESTIGING VAN UW DEELNAME
t r a c kd a ys@911mo t o r s p o r t .b e

4sets

13 Sept.
1

Totaal:

1

Met sportieve groeten,
J.F. Dirickx

