
 

 
 

INSCHRIJFFORMULIER 
JUNGLE BIKING & JUNGLE RUN 

Great Outdoor Event 
Zondag 14 augustus 2022 

 

Gegevens deelnemer: 

Familienaam   Voornaam   

Geboortedatum   Geslacht   

Telefoon   Vereniging   
 

Bij ongeval waarschuwen: 

Naam   Telefoon   

 

Ik wil graag deelnemen aan (onderdelen aanvinken): 

 08.00 uur Jungle Run +/-5 km  

 08.30 uur Jungle Run +/- 10 km  
    

 10.30 uur Jungle Biking Adventure  - Level I (+/- 8 km)  

 11.15 uur Jungle Biking Adventure  - Level II (+/- 16 km)  
 

De fiets- en hardlooponderdelen starten op verschillende tijdstippen. Het is mogelijk zowel aan de fietstocht 
als de hardloopwedstrijd meedoen. Het is niet mogelijk om aan beide afstanden van eenzelfde onderdeel mee 
te doen.  
  

Voor het Jungle Biking Adventure dient men een eigen mountainbike mee te nemen. Het dragen van een goede 
fietshelm is verplicht.  

 

Let op! Deelname aan het Great Outdoor Event is geheel voor eigen risico. De organisator 
is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden 
als gevolg van de deelname. 

 

Handtekening deelnemer  Handtekening ouder/verzorger 
      (bij minderjarigen) 
 

______________________  ______________________ 

In te vullen door de organisatie 

Startnummer   
 

Buskaartje Tijd  

Geen   

Finabank   

MC Donalds HM   

Assuria Lelydorp   

 
 

 

Inleverdata:  1 aug. t/m 13 aug. 
  ma-vr: 8-15u | za 8-12u 
Inleveradres:  RHG Accountants, 

Commewijnestraat 41 
Minimale leeftijd: 13 jaar 
 

Inschrijfbedrag:  SRD 75.00 p/p 
Buskaartje (optioneel): SRD 75.00 p/p 

 

Dit evenement wordt georganiseerd door 
Stichting Bigi Broki Waka  

& is powered by Parbo Soda Water 

Familienaam   Voornaam   

Geboortedatum   Geslacht   

Telefoon   Vereniging   
 

Bij ongeval waarschuwen: 

Naam   Telefoon   

 

Ik wil graag deelnemen aan (onderdelen aanvinken): 

 08.00 uur Jungle Run +/-5 km  

 08.30 uur Jungle Run +/- 10 km  
    

 10.30 uur Jungle Biking Adventure  - Level I (+/- 8 km)  

 11.15 uur Jungle Biking Adventure  - Level II (+/- 16 km)  
 

De fiets- en hardlooponderdelen starten op verschillende tijdstippen. Het is mogelijk zowel aan de fietstocht 
als de hardloopwedstrijd meedoen. Het is niet mogelijk om aan beide afstanden van eenzelfde onderdeel mee 
te doen.  
  

Voor het Jungle Biking Adventure dient men een eigen mountainbike mee te nemen. Het dragen van een goede 
fietshelm is verplicht.  

 

Let op! Deelname aan het Great Outdoor Event is geheel voor eigen risico. De organisator 
is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden 
als gevolg van de deelname. 

 

Handtekening deelnemer  Handtekening ouder/verzorger 
      (bij minderjarigen) 
 

______________________  ______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Startnummer   
 

Buskaartje Tijd  

Geen   

Finabank   

MC Donalds HM   

Assuria Lelydorp   

 
 


