Beste Gabbers, Nozems en Punkers,

Zoals jullie hebben kunnen lezen in de brief voor demoweekend
komt er een sponsorloop aan!
Waarom? Dit jaar gaan wij met de hele scouting op een supertof
zomerkamp! Om het nog leuker te maken en alvast een gezamenlijk
activiteit te doen organiseren wij deze sponsorloop.
Wanneer? 21 april om 13.00 in het Wilhelmina park net naast de
speeltuin. Je verzamelt daar bij je eigen staf. Zorg dat je van tevoren
je slaapspullen en alles al hebt ingeleverd op scouting of meeneemt
naar het Wilhelmina park.
Wat gaan we precies doen? Nadat we de warming-up hebben gehad,
hebben we 35 minuten de tijd om zoveel mogelijk uitgestippelde
rondjes van 400 meter te lopen. Je krijgt van ons een stempelkaart
en na elk rondje krijg je een stempel van je staf. Tijdens deze rondes
kunnen spontaan de gekste dingen gebeuren…
Hoe? Op de volgende pagina vind je een sponsorformulier. Je gaat
met dit formulier langs je ouders, opa, oma, buren, vriendjes,
vriendinnetjes, etc. om te vragen of ze jou willen sponsoren. Ze
kunnen per gelopen rondje of een totaalbedrag sponsoren. Dus als je
opa zegt: ‘’Ik geef jou 2 euro per rondje”, en jij loopt er 5. Dan
verdienen wij met de scouting dus 10 euro. In de week nadat je de
sponsorloop hebt gelopen, kan je aan iedereen het bedrag vragen
wat jij bij elkaar hebt gerend. Het geld kan dan worden overgemaakt
naar NL73INGB0000760253 tnv SUO of contant ingeleverd worden
bij je staf. Zij zorgen ervoor dat het uiteindelijk bij elkaar komt en
gebruikt wordt voor ons coole zomerkamp!
Wat moet je aan: zorg voor schoenen die lekker lopen en natuurlijk
je coole trainingspak.
Verdere vragen? Stel ze gerust aan je staf!

Sponsorloop Scouting Utrecht oost
Sponsorloop formulier
Naam:

…………………………………………………………………………

Groepering:

…………………………………………………………………………

Naam sponsor:

Bedrag per
ronde 400m:

Maximum
bedrag:

Handtekening:

Totaal:

