
KWADESTRAAT 95
8800 ROESELARE



Team pakket

5 deelnemers die in 1 team deelnemen

Voor elk team € 110 eet- & drankbonnen

Vermelding bedrijfsnaam op de website

1 schitterende afterparty

Een team pakket omvat:



Deelnameformulier
Ondergetekende wenst:

• ………………………………….. team(s) in te schrijven (€ 550/team incl. € 110 eet –en drankbonnen)

• voor ………………………………….. € extra eet –en drankbonnen aan te kopen voor zijn/haar team(s)

Totaal bedrag: € …………………….

Gegevens onderneming (voor facturatie):

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Postcode: ………………..……….. Gemeente: ……………………………………………………………………..

Tel.: …………………………………………………........ BTW: …………………………………………………………

Handtekening en datum:

Het bedrag kunt U overschrijven op rekeningnummer BE35 7310 5398 6737 van Jonge Economische Kamer Roeselare-Izegem VZW.

Gelieve dit formulier ingevuld en getekend door te mailen naar nicolas.deboutte@gmail.com.

Gegevens team(s)verantwoordelijke:

Contactpersoon:…………………………………………………………………………………………………………..

Email: …………………………………………………………………………………………………………………………..

GSM: …………………………………………………………………………………………………………………………….



Als Sponsor bieden we u publiciteit aan op een specifieke plaats tijdens 

het event. Er is keuze uit onderstaande formules:

• Nadarzone: U krijgt publiciteit op de nadars langs het parcours van

de Obstacle Run. Over een afstand van 15 lopende meter (6 spandoek) kan u uw

bedrijf in de kijker zetten. Dit gespreid over de verschillende zones van het parcours 

€ 1.750/15m spandoek

• Bedrijfsvoertuig: U kan een bedrijfsvoertuig in het zicht plaatsten op een plaats naar 

keuze langs het parcours. (€ 1.500/klein – € 2.750/trailer)

Sponsormogelijkheden incl. team pakket

Sponsoring wordt afgehandeld via een sponsorfactuur 

Deze sponsorformule omvat tevens:

5 deelnemers die in 1 team deelnemen

€ 110 eet- & drankbonnen
(Elk deelname pakket van 5 deelnemers heeft een waarde van € 550)

Als Sponsor bieden we u volgende publiciteit aan:

• Uw bedrijfslogo krijgt optimale visibiliteit

• Uw bedrijfslogo wordt geprojecteerd op het LED scherm  op het terras en op 

het scherm in de centrale tent

• Uw bedrijfslogo op de event website



Sponsorformulier

Ondergetekende wenst als sponsor deel te nemen aan JEKRI Obstacle Run en opteert ten belope van het volgende bedrag: 

€ …………………….

Gegevens onderneming (voor facturatie):

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Postcode: ………………..……….. Gemeente: ……………………………………………………………………..

Tel.: …………………………………………………........ BTW: …………………………………………………………

Handtekening en datum:

Gelieve dit formulier ingevuld en getekend door te mailen naar nicolas.deboutte@gmail.com

Gegevens team(s)verantwoordelijke:

Contactpersoon:…………………………………………………………………………………………………………..

Email: …………………………………………………………………………………………………………………………..

GSM: …………………………………………………………………………………………………………………………….



Afterparty  vanaf 18u30

Shoarma Soundsystem
VIKTOR  & KOBE

Sam Gooris
DJ TAMAS


