
Aanmeldformulier deelnemer Thom Ventoux 2022

Voornaam:

Achternaam:

Straat en huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Mobiel nummer:

Thuisfront nummer:

E-mail adres:

Leeftijd:

Evt. Speciaal dieet
(ivm afsluitende BBQ)

Aanmeldgegevens onderdeel

Beklimming Mont Ventoux inclusief etappe (ca. 90 km)
(incl. Gezamenlijke fietstocht van camping naar Mont Ventoux en terug)

€ 85,00 p.p.

Ja/Nee
Ja/Nee

Beklimming Mont Ventoux (fietsend of hardlopend)
(met de auto van de camping naar de voet van de Mont Ventoux en
terug)

Optie:
Ben je een ervaren fietser?
Zo ja daal je af bij een minimale leeftijd van 18 jaar en op eigen risico?

€ 85,00 p.p.

Wandelen naar top Mont Ventoux
(met de auto van de camping naar ca. 6 km onder de top en terug naar
de camping met auto)

€ 60,00 p.p.

Vrijwilliger (NB: de Thom Ventoux 2022 kan niet georganiseerd worden
zonder een aantal vrijwilligers. Let op er is maar een beperkt aantal
vrijwilligers nodig)

€ 50,00 p.p.

Graag een van bovenstaande vier opties aankruisen.



Let op: wij maken de reservering definitief als uw inschrijfkosten gestort zijn op:
Rek. Nr. NL69 ASNB 0925 9694 86 t.n.v. IMT Obdeijn o.v.v. Thom Ventoux 2022 en naam deelnemer.

Verblijf camping

Let op: reserveringen voor uw verblijf op de camping dient u zelf te maken. Dit kan vanaf 1 januari
2022 via de website van de camping.
www.campinglescastors.com
E-mailadres: campinglescastors@orange.fr
Bij contact met de camping graag vermelden dat u deelneemt aan de “Thom Ventoux 2022”. Na
bevestiging van de camping is uw reservering definitief. Let op er zijn ruim voldoende kampeerplekken
maar een beperkt aantal mobile homes en andere accommodaties. Naast de accommodaties en
kampeerplekken op de camping zelf zijn er ook nog een 4-tal appartementen beschikbaar die in het
dorpje liggen maar waar wij eventueel ook de beschikking over hebben. Indien geïnteresseerd graag
even contact opnemen met de organisatie van de Thom Ventoux.
Accommodatie en campingplaatsen graag reserveren voor 1 maart 2022.

Aanvullende informatie

Ja/Nee EHBO ervaring
Borstomvang:
Taille omvang:
Heupomvang:
Lengte:
Aankomstdatum:
Vertrekdatum:

Ja/Nee Interesse in “plat du jour” donderdag 26 mei 2022
Ja/Nee Interesse in “plat du jour” vrijdag 27 mei 2022

NB: de “Plat du jour” is een eenpansgerecht die later bekend zal gaan worden. Hiermee inventariseren
wij alleen de animo hiervoor. De definitieve reservering wordt opgenomen na het bekendmaken van
de prijs en het gerecht. Daarnaast bestaat op de camping ook de mogelijkheid om te eten via een
beperkte menukaart.

Let op:
U neemt deel aan het Thom Ventoux 2022 evenement op eigen risico. De beklimming van de
Mont Ventoux is erg zwaar en het vraagt veel van de deelnemer. U dient over een goede
gezondheid en conditie te beschikken en wij gaan ervan dat u voldoende getraind hebt om
deze tocht te volbrengen. Wij willen u graag verzoeken om de bijgevoegde deelnemers
voorwaarden nauwkeurig door te lezen.

U geeft hierbij het Thom Ventoux bestuur akkoord voor het gebruiken van uw persoonsgegevens en
de verwerking hiervan binnen hun eigen administratie. Uw gegevens zullen niet aan derden, anders
dan het Thom Ventoux bestuur, worden overlegd zonder uw toestemming.

Ik ga akkoord met bovenstaande:

Datum:
Naam:
Handtekening:

http://www.campinglescastors.com/
mailto:campinglescastors@orange.fr


Datum:
Akkoord met deelnemers voorwaarden

Graag alle velden naar waarheid invullen. Per deelnemer 1 formulier en het formulier opslaan als:
“inschrijfformulier Thom Ventoux 2022#naam deelnemer#.doc en mailen naar:
Thomventoux@hotmail.nl


