Tielt, 27 augustus 2019

Het NTSV-bestuur nodigt de leden
van de NTSV-clubs uit op haar 26ste
NTSV-interclub in samenwerking
met Coxhyde Koksijde.
WANNEER:

zaterdag 26 oktober 2019

WAAR:

DE WITTE BURG, nabij de kerk, Leopold II-laan, OOSTDUINKERKE.
Plan en wegbeschrijving zijn te vinden op de NTSV-site.
GRATIS PARKING ter plaatse.

HOE LAAT:

Deuren open vanaf 13.00 uur.
Aanvang stipt om 14.00 uur

DEELNAMEPRIJS:

8 euro voor volwassenen en 4 euro voor de min 18-jarigen. Tijdens de
pauze wordt er een versnapering aangeboden. Afzeggen wordt vergoed
volgens de voorgeschreven regels.

PRIJZEN:

Voor de individuele winnaar en de best geklasseerde B- en C-speler ligt
er een aankoopbon van Kruidvat, ter waarde van € 30 klaar. De tweede
in de uitslag krijgt er een van € 20, de derde een van € 10. De 4de tot en
met de 10de plaats is goed voor een fles wijn. Voor de winnende club is
er de traditionele clubtrofee én een fles wijn voor de beste drie spelers
van die club. Voor de solisten liggen er soloprijzen klaar. Tombolaprijzen
van Mattel en Van Dale Uitgevers worden verloot onder de aanwezige
NTSV-leden.

INSCHRIJVINGEN:

Het officiële inschrijvingsformulier moet ten laatste op 12 oktober 2019
toekomen bij: Chantal Naessens, Holdestraat 42, 8700 Tielt of via mail
webmaster@ntsv.eu (GSM 0032 499 77 70 72). Gelieve in de kolom
“bijkomende info” een “V” te vermelden voor wie vooraan wil zitten, een
“B” voor wie dicht bij een bord wil zitten, of een bepaalde voorkeur
vanwege een handicap.

BETALINGEN:

Inschrijvingen zijn pas geldig na ontvangst van de betaling uitsluitend via
overschrijving op het rekeningnummer van het NTSV vzw:
IBAN BE92 8903 6410 8123; BIC VDSPBE91 met vermelding van de club
en het aantal deelnemers.

NOODNUMMER:

0032 499 77 70 72

Wij hopen u talrijk te mogen begroeten en wensen u een aangename scrabblenamiddag!
Namens het NTSV-bestuur en de commissie organisaties,
Chantal Naessens
Bestuurslid/webmaster NTSV

