Groepsinformatie,
De 71e Avondvierdaagse van Hengelo
Van maandag 3 t/m donderdag 6 juni 2019 wordt dit jaar de
Hengelose Avondvierdaagse gehouden.
De startplaatsen zijn
Maandagavond
Dinsdagavond
Woensdagavond
Donderdagavond

Groot Driene, plantsoen Zwavertsweg, nabij Kasbah
Nijverheid, Lauraplantsoen
Hasseler Es, plantsoen P.Muyselaarst./Hasselose Esweg
Centrum, plantsoen Bataafse Kamp

Starten iedere avond tussen 17.30 en 19.00 uur.
Afstanden
Naar keuze 5 of 10 kilometer
De kosten voor groepen zijn
€ 4,50
€ 2,50
€ 3,50
€ 1,50

voor de gehele Avondvierdaagse, inclusief medaille of volgcijfer op medaille
voor de gehele Avondvierdaagse, zonder medaille of volgcijfer op medaille
voor één avond, inclusief medaille (avondwandeling)
voor één avond, zonder medaille (avondwandeling)

Wat is een groep?
Een groep bestaat uit deelnemers die, samen met een verantwoordelijke leider (aanvoerder)
gezamenlijk op hetzelfde tijdstip (!) de dezelfde afstand wandelt op één gezamenlijke
deelnemerskaart.
Vooraanmelding groepen
Evenals voorgaande jaren nodigen wij ook uw organisatie/school uit om deel te nemen aan de
komende avondvierdaagse.
Daartoe ontvangen we graag een vooraanmelding per email op a4d@hengelo-wandel.nl, met daarin
de volgende gegevens:
-

Naam van de organisatie/school
Verantwoordelijk Contactpersoon (naam, adres, telefoonnummer, en email adres indien
anders dan bij ons bekend)
Het aantal groepen waarmee u verwacht deel te nemen
De te verwachten groepsgrootte en de te lopen afstand door die groep

Voorlichtingsavond
Op basis van de vooraanmelding organiseren we op dinsdag 26 maart een voorlichtingsavond voor
de deelnemende scholen. De mensen belast met de organisatie bij de scholen zijn daarbij
uitgenodigd. De bedoeling is om onze werkwijzen uit te leggen, en goede ideeën van jullie op te doen,
zodoende een nog groter succes van de komende avondvierdaagse te maken.
De voorlichtingsavond wordt gehouden in MFA ’t Berflo, Apolloplein 1, om 20.00 uur ’s avonds.
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Inschrijfprocedure
Na de voorlichtingsavond gaat de definitieve inschrijving van start.
Inschrijven gaat volledig per email, in het kort komt het hier op neer:
- Communicatie EN aanmelding per email.
- Invullen van de groepslijsten per email (excel).
- Inschrijvingen worden bevestigd zsm na de sluiting van de inschrijving (24 mei).
- Bevestiging zal bestaan uit:
o Factuur
o Startlijst(en)
o Startbrief(en)
- Volledige administratieve afhandeling, inclusief betaling per bank/pin of contant op woensdag
29 mei, inclusief het ophalen van de medailles.
- Bijschrijven op lijsten na vrijdag 24 mei is niet mogelijk, men dient zich dan als individueel
deelnemer te melden aan het startbureau (individuelen) en in te schrijven tegen het dan
geldende hogere tarief.
- Verkeerde medailles kunnen donderdag avond geruild worden.
- Tegen inlevering van de startbrief en na de ontvangst van de controlestrook kunt direct van
start (mits tussen 17:30 en 19:00 uur).

De inschrijving sluit op vrijdag 24 mei !!
Spelregels
Bij deelname aan de avondvierdaagse verplicht u zich tot het houden aan de volgende spelregels:
- Deelnemers aan de Avondvierdaagse Hengelo dienen zich voor de aanvang van de
wandeling op te geven bij de organisatie.
- Groepsaanmelding is alleen mogelijk bij voorinschrijving. De namen van de deelnemers
dienen dan op startlijsten vermeld te worden.
- De verzorgers van de groepen krijgen een verzorgingsroute en een doorgangskaart om, met
zo min mogelijk hinder voor de wandelaars, op de rustplaatsen te komen. Bij de rustplaatsen
zullen medewerkers van de Hengelose Wandel Unie regelend optreden t.a.v. de juiste
verzorgingsplek.
- Deelnemers aan de Avondvierdaagse Hengelo zijn normale verkeersdeelnemers. De regels
van het verkeer en de aanwijzingen van de verkeersregelaars dienen door de deelnemers
stipt te worden opgevolgd.
- Deelnemers die zich anders dan wandelend voortbewegen kunnen door de organisatie
worden uitgesloten.
- De organisatie kan op advies van de medische dienst [EHBO] deelnemers het verdere
deelnemen verbieden.
- Indien de (weers)omstandigheden het noodzakelijk maken, kunnen een of meerdere avond
worden afgelast of ingekort. Beslissingen hieromtrent worden op de dag zelf om 16:00 uur via
facebook gecommuniceerd en medegedeeld aan de lokale pers/media.
- De minimumleeftijd voor deelname aan de Avondvierdaagse is 4 jaar.
- Dit bulletin is met grootste zorg samengesteld, doch onder voorbehoud van gedwongen
wijzigingen en mogelijke fouten,
- De Avondvierdaagse Hengelo staat onder auspiciën van KWBN.
- Bij situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de Avondvierdaagsecommissie van de
Hengelose Wandel Unie.
Contact
De organisatie van de Hengelose Avondvierdaagse is in handen van de Avondvierdaagsecommissie
van de Hengelose Wandel Unie. Voor vragen kunt het beste een email sturen naar:
a4d@hengelo-wandel.nl
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