Inschrijfformulier
Wie is de Mol Valkenswaard 2022

Contact:
WIDMValkenswaard@gmail.com

Dit jaar wordt Wie is de Mol Valkenswaard voor de derde keer op rij
georganiseerd. Wij als organisatie vinden het ontzettend leuk dat jij je wil
aanmelden voor de derde editie in 2022. Inschrijven kan tot en met vrijdag
24 juni.
Hieronder staan de belangrijkste punten in het kort. Wil je meer informatie,
wacht niet en mail ons: widmvalkenswaard@gmail.com.
- Het avontuur begint op vrijdagavond 19 augustus en eindigt met een
onthulling op woensdagavond 24 augustus.
- Let op dat je gedurende de dag en ‘s nachts op locatie aanwezig bent.
Tijdens het spel naar huis of naar werk is dus geen optie.
- Per dag dat je meespeelt betaal je een bedrag van 20 euro. Deze 20
euro is voor het verblijf, je eten en drinken gedurende dag en de
organisatie van de spellen.
- Als je een rood scherm krijgt, moet je onmiddellijk naar huis.
- Als je vroegtijdig het spel verlaat, worden de resterende dagen aan je
terugbetaald. (Je betaalt dus alleen de dagen dat je meespeelt.)
- Daarnaast is er ook een pot voor de winnaar van het spel. Deze pot
bedraagt 10 euro per persoon, en dus maximaal 100 euro in totaal.
Vanuit dit bedrag wordt de winnaar betaald, de hoeveelheid is
afhankelijk van de opgehaalde pot.
- Het bedrag van 110 euro moet voorafgaand aan het spel overgemaakt
worden naar de organisatie. Zodra het spel afgelopen is, worden de
resterende bedragen teruggestort.
Alvast bedankt voor het invullen van de inschrijving!
Namens de organisatie,
Lars Bremmers
Nielske Bremmers
Hilde Greveraars
Bram van Kuyck
Tom Weijtens
Anthony Borrenbergs
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Om zeker te weten dat er geen misverstanden ontstaan zijn hieronder een
aantal regels opgesteld.
Door het ondertekenen van dit document verklaar ik dat
● Ik gedurende het spel vrij ben van andere activiteiten en dus
gedurende de tijd dat ik in het spel zit mij niet zal bezighouden met
andere zaken en/of afspraken.
● Ik na het verlaten van het spel geen contact heb met de spelers die
nog in het spel zitten en ik ook geen informatie geef aan de spelers of
andere partijen.
● Dat ik gebeurtenissen tijdens het spel niet persoonlijk opneem en ik
begrijp dat liegen en bedriegen bij het spel hoort.
● Er foto’s en video’s van mij gemaakt mogen worden en dat die foto’s
en video’s als promotie of updates via social media gedeeld mogen
worden.

Naam:

Datum:

Handtekening:

2

Persoonlijke gegevens
Naam:
Geboortedatum:
Straatnaam:
Postcode + woonplaats:
Telefoonnummer:
Email:
Naast deze persoonlijke gegevens ontvangen wij ook graag een foto van
jou. Deze foto moet voldoen aan de volgende eisen:
De foto mag maximaal een jaar oud zijn.
Op de foto moet alleen je gezicht, e.v. met schouders/borst, staan.
Het moet een foto zijn met goede resolutie/helder beeld.
De foto mag geen filter/tekst of andere digitale toevoegingen
bevatten.
- Je moet er alleen opstaan.
-

Deze foto mag je als .jpg of .png meesturen met dit formulier naar
widmvalkenswaard@gmail.com.
Wanneer je niet geselecteerd wordt als kandidaat, zullen deze gegevens
verwijderd worden, tenzij je hier aangeeft dat deze bewaard mogen
worden, als reserve-kandidaat.
Mijn gegevens mogen wel/niet bewaard worden.
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Motivatie
Wij krijgen jaarlijks meerdere aanmeldingen voor Wie is de Mol
Valkenswaard. Daarom vragen wij jou om een korte motivatie in te vullen.
Aan de hand van de motivatie kiezen wij de meest geschikte kandidaten
voor het spel.
Ik zou graag kandidaat van Wie is de Mol Valkenswaard willen zijn omdat…

Ik zou graag de Mol willen zijn omdat…

Ik zou een geschikte Mol zijn omdat…

Alvast bedankt voor het invullen van het formulier! Wij kijken er erg naar uit
om deze te lezen.
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