Waar
Wanneer
Kosten
Inschrijven

Afstanden

Laatste avond
Routes

: Kampen - Burgemeester Berghuisplein
: 30 mei t/m 2 juni
: € 4,00 per deelnemer
U kunt nu bij ons pinnen, graag zelfs.
: maandag 23 en dinsdag 24 mei 2022 van 18:30 tot 20:00 uur
in sporthal de Reeve, Horstsingel 1 in Kampen.
Inschrijven via internet is NIET mogelijk.
: 05 km – ± 5 tot 8 jaar en 60+
vertrek: 18:00 uur
: 10 km – alle deelnemers
vertrek: 18:45 uur
: 15 km – individuele deelnemers
vertrek: 18:00 uur
: 05 km
vertrek: 19:30 uur
: overige deelnemers
vertrek: 18:30 uur
: onze routes staan vanaf half april 2022 op www.a4dkampen.nl

Algemeen

: voor deelnemers die zich na 24 mei opgeven wordt € 5,00
inschrijfgeld p.p. in rekening gebracht.

Medailles

: De besturen van de A4D Kampen en IJsselmuiden komen nu
gezamenlijk met een eigen medaille die elk jaar een
andere beeltenis van een object uit Kampen heeft. Hierdoor hopen
wij dat dit een “collectors item” wordt. Op het draaglint staat de
plaats van uitgifte: Kampen of IJsselmuiden, vermeld. Het is daarom
niet meer nodig om het aantal jaren van deelname aan de A4D in te
vullen.

GOED LEZEN ➔

De A4D is 4 avonden wandelen, dus geen enkele avond mag worden overgeslagen.
De A4Daagse Kampen 2022 organiseren wij van 30 mei t/m 2 juni.
Alle informatie vind u op www.a4dkampen.nl
Wilt u verder nog informatie, bel dan Johan Jeukens op 06-22935877 of mail een contact formulier via onze website.

Z.O.Z

Op onze avondvierdaagse zijn regels van toepassing.
Deze staan vermeld op onze internetsite www.a4dkampen.nl.
U dient zich daar aan te houden.

Graag brengen wij een aantal punten hiervan extra onder uw aandacht.
-

Geldinzamelingacties en collectes tijdens het wandelen zijn, mede omdat zij aan gemeentelijke
vergunningen onderhevig zijn, tijdens het lopen van de avond-4-daagse niet toegestaan. Sponsorlopen
e.d. natuurlijk wel

-

De BUMA heeft ons gewezen op de verplichting ingevolge de Auteurswet 1912 en is aan heffingen
onderhevig. Tijdens het wandelen zijn alle soorten van muziek niet toegestaan.

-

De gemeentelijke vergunning verbied het weggooien van afval tijdens het wandelen. Het is voor de
begeleiding dan ook een verplichting om er op toe te zien dat dit niet gebeurd. Bij het startburo zijn
gratis zakken te verkrijgen om het afval in op te vangen. Deze kunnen in de diverse afvalbakken op het
Burg. Berghuisplein worden gedeponeerd.

-

De begeleiders van de jeugdgroepen zijn verantwoordelijk voor het lopen en begeleiden. Helaas krijgen
wij nogal wat klachten over het slordig lopen in de groepen, het “uit elkaar getrokken” groepen e.d.
Graag vragen wij uitdrukkelijk uw aandacht daarvoor en een duidelijke instructie aan uw begeleiding.

