Beste KPJ leden,
Vorig jaar hebben wij dankzij jullie hulp een zeer mooi Made’s Powerweekend 201 9 kunnen
wegzetten. 19,20 en 21 juni 2020 is het weer tijd voor Made's Powerweekend 2020! Ook deze
editie zouden we het weer leuk vinden als jullie via KPJ Made willen komen helpen. Gedurende
Powerweekend kunnen ook alle KPJ Leden komen helpen ongeacht welke leeftijd. Wél mag je pas
vanaf 16 jaar helpen als vrijwilliger achter de bar of al sleeptrekker chauffeur.
Dus vind jij het leuk om te helpen? Geef je dan gerust op, want we kunnen jullie hulp goed
gebruiken! Opgeven kan via de website van KPJ Made of de toegestuurde e-mail.
Wat kun je doen?
- Barmedewerker (16+)
- Sleeptrekkerchauffeur (16+ en in het bezit van een geldig trekker rijbewijs)
- Kaartcontrole hoofdentree
- Parkeerbegeleider
Help je twee blokken of meer dan kun jij het gehele weekend gratis Powerweekend betreden. Help
je maar één blok, kun je uiteraard wel 4 kaarten kopen met korting. Help je niet mee gedurende het
weekend kun je dit jaar 2 kaarten kopen met korting.
Mocht je niet kunnen wachten tot Powerweekend, dan kan de Powercrew jullie hulp de twee weken
voorafgaand aan het evenement goed gebruiken. Dus heb je tijd, kom gerust langs! Dan zorgen zij
voor een hapje en een drankje.

Op Woensdag 10 juni 2020 kunnen jullie je bandjes, shirts en andere spullen ophalen op het
wedstrijdterrein tussen 19.00 uur en 21.00 uur.

Dus vind jij het leuk om mee te helpen!? Geef je dan snel op , dit kan tot uiterlijk 23 april 2020.
Mocht je vragen hebben dan kun je die altijd stellen via: kpjmade@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Bestuur Made’s Powerweekend en KPJ Made

E-mail: info@powerweekend.nl

Internet: www.powerweekend.nl

Bankrelatie: Rabobank Amerstreek IBANnr: NL30RABO0126766487
Inschrijvingsnr. K.v.K. Tilburg: 18069898 BTW nummer: NL 8130.52.907.B.01
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Kortingskaarten KPJ leden:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonnummer:

Voorafgaande informatie:
Help Je mee!? Dan kun je zoals voorgaande jaren 4 kaarten kopen met korting.
Ben je niet van plan om te helpen gedurende het weekend, dan heb je de mogelijkheid tot 2
kaarten met korting.

…...x weekendkaart volwassenen en kinderen vanaf 18 jaar à € 20,-

(normale prijs € 40,-)

= € .…

…...x weekendkaart kinderen 10 t/m 17 jaar à € 10,-

(normale prijs € 20,-)

= € .…

(normale prijs € 10,-)

= € .…

...….x vrijdag kaart kinderen 10 t/m 17 jaar à € 2,50,-

(normale prijs € 5-)

= € .…

…....x zaterdagkaart volwassenen en kinderen vanaf 18 jaar à € 12,5,-

(normale prijs € 25,-)

= € .…

...….x zaterdagkaart kinderen 10 t/m 17 jaar à € 6,50

(normale prijs € 12,50,-)

= € .…

..…..x zondagkaart volwassenen en kinderen vanaf 18 jaar à € 12,50,-

(normale prijs € 25,-)

= € .…

...….x zondagkaart kinderen 10 t/m 17 jaar à € 6,50

(normale prijs € 12,50,-)

= € .…

…....x vrijdag kaart volwassenen en kinderen vanaf 18 jaar à € 5

,-

Totaal

= € .…

Kinderen tot en met 9 jaar hebben gratis entree

E-mail: info@powerweekend.nl

Internet: www.powerweekend.nl
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