Beste ouders
Beste zwemmers
Op zondag 17 maart 2019 organiseert Ozeka het clubkampioenschap in het zwembad
van Sportoase. Het inzwemmen start om 9u, de wedstrijd zelf om 9u30.
Aansluitend kunt u tussen 11.30 uur en 14.00 uur genieten van ons eetfestijn in de
Qubus, Lindestraat te Oudenaarde.
Tijdens het eetfestijn zullen we ook de clubkampioenen bekend maken.
Graag bieden wij u vol-au-vent, gehaktballetjes, beenhesp of vispannetje aan. Dit alles
wordt geserveerd met knapperige frietjes.
Inschrijven is mogelijk via het inschrijvingsstrookje, in te vullen voor vrijdag 08 maart
2019.
Het inschrijvingsstrookje mag doorgemaild worden naar evenementen@ozeka.be.
Na ontvangst van betaling zal u de kaarten ontvangen.
Het correcte bedrag mag overgeschreven worden op volgend rekeningnummer
BE14 7338 5806 7383.
Kan je niet aanwezig zijn op ons eetfestijn, kan je toch je bijdrage leveren door een
steunkaart te kopen.
De opbrengst van het eetfestijn gaat zowel naar de zwemschool als naar de
competitiezwemmers, zodat de uitbouw van beide groepen verder kan gebeuren. Ook
andere activiteiten, zoals de komst van de Sint, de paashaas, de zweminstuif op het einde
van het seizoen, de huur van het zwembad,... kan Ozeka op deze manier bekostigen.
Om het succes te verzekeren rekenen wij uiteraard ook op uw medewerking.
Moedig dus opa’s en oma’s, nonkels en tantes, vrienden en vriendinnen, buren,… aan om
bij uw zwemclub een hapje te komen eten!
Inschrijven voor het clubkampioenschap kan via volgende link inschrijving.
Alvast bedankt voor de medewerking … We maken er samen een grandioos succes van!
Tot dan!
Het OZEKA-bestuur

Inschrijvingsstrookje eetfestijn

Mevrouw/mijnheer:……………………………………………………………………………
Wenst kaarten voor het eetfestijn of een steunkaart te kopen.
…… x vol-au-vent
…… x gehaktballetjes
…… x beenhesp
…… x vispannetje
…… x kindermenu tem 11 jaar gehaktballetjes
…… x kindermenu tem 11 jaar vol-au-vent
…… x steunkaart
Totaal

€ 17
€ 17
€ 17
€ 17
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€ 10
€5
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