Team Oldtimershowlosser
TEL: 06 4938 2988
Info: www.oldtimershowlosser.nl

Zondag 17 Juni 2018 houden wij voor de 6e keer de Oldtimer show Losser.
Graag ontvangen wij uw inschrijving zodat we er met elkaar een gezellige
dag van kunnen maken. Na inschrijving wordt U zonder tegenbericht s’
morgens voor 10.00 uur verwacht op ons terrein De Werklust (de oude
steenfabriek aan de Oldenzaalsestraat 104 Losser).Om 17.00 uur zal de
oldtimerdag eindigen.
De inschrijving moet zondag 10 juni binnen zijn.
Naam:

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telnr.:
Merk

Email:
Type

Bouwjaar

Land van herkomst

Graag doorgeven met hoeveel chauffeurs je komt:
Ondergetekende verklaart dat zijn/haar voertuig en/of materiaal volledig W.A verzekerd is en vrijwaart de
organisatie voor iedere aanspraak die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan dit evenement.
Datum……………………………Handtekening…………………………………………………….

Bij voorbaat dank voor Uw deelname en graag tot ziens op zondag 18 juni in Losser.
(met ondertekening van dit formulier stemt u in met de “spelregels” zoals vastgesteld in bijlage)

SPELREGELS OLDTIMERDAG LOSSER
Geachte oldtimervrienden,

Stichting Oldtimerdag Losser is ontstaan uit een vriendengroep welke allen veteranenvoertuigen een
warm hart toedragen. Om een dergelijk evenement te organiseren hebben we Uw medewerking nodig
en enkele regels ( deels opgelegd door de overheid) op moeten stellen. Wij gaan er van uit dat u deze
respecteert en natuurlijk ook naleeft.
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

Het is niet mogelijk het terrein eerder te betreden dan 08:00 uur op de dag van het
evenement. Indien noodzakelijk kan hier een uitzondering op worden gemaakt, echter enkel
door dit tijdig aan te geven bij de organisatie. Om 19:00 uur sluit het terrein.
Het is niet toegestaan gedurende het evenement ( 10:00 tot 17:00 uur ) op het terrein te
rijden. Uitgezonderd zijn door de organisatie aangewezen voertuigen en bestuurders.
Het is verboden vuur in welke form dan ook te maken. Deze zullen direct door leden van de
organisatie worden gedoofd.
Het is verboden geluidsoverlast te veroorzaken. Muziekinstallaties en lawaaiige aggregaten
zijn dus verboden. Geluidsarme aggregaten zijn wel toegestaan. Bij wijze van uitzondering is
het mogelijk U van een 220V stroompunt te voorzien echter dient dit tijdig aangegeven te
worden. Dit dient dan wel een toegevoegde waarde voor het evenement te hebben. De
organisatie beoordeeld dit.
U dient gebruik te maken van de door de Stichting Oltimerdag Losser beschikbaar gestelde
lekbakjes/lekmatten. Vervuiling door lekkage, hoe klein ook, is altijd voor risico en rekening
van de deelnemen.
Werp uw afval enkel in de aanwezige afvalcontainers.
Voertuigen en machines mogen enkel draaiend worden gedemonstreerd onder kundig
toezicht van de eigenaar/deelnemer. Ze mogen dus nooit draaien als er geen toezicht is.
U zult op aanwijzing van de organisatie een plaats voor uw voertuig/machine toegewezen
krijgen. Wij proberen zo veel mogelijk op merk en type te rangschikken. Indien U met
meerdere merken of typen voertuigen komt kan het zijn dat deze niet naast elkaar geplaatst
worden.
Het is niet toegestaan voertuigen met slaapgelegenheid mee te nemen op het terrein.
Hiervoor kan uitgeweken worden naar Minicamping de Veldzijde. ( ca. 250 mtr. naast het
terrein ) Deelnemer dient zelf vooraf contact met de Veldzijde op te nemen.
Het adres van de camping is:
Minicamping de Veldzijde
Honingloweg 10
7581 PK Losser
Tel: 053-5381497
www.develdzijde.nl
Parkeren van voertuigen anders dan showvoertuigen enkel op aanwijzing van de
parkeerwachters.
Aanwijzingen van organisatie, parkeerwachters, EHBO medewerkers, politie en/of brandweer
dienen direct en stipt opgevolgd te worden.
Tenzij met de organisatie anders besproken is het voor deelnemers niet toegestaan het
evenement voor 17:00 uur te verlaten.
In zaken waar dit reglement niet in voorziet beslist het bestuur

Ondanks al deze regels wensen wij U een gezellig evenement toe en hopen op een geslaagd
evenement.
Stichting Oldtimerdag Losser.

