
13.45 uur: loop- en wandelhappening met de 5.000 
 leerlingen van de Scholengroep Sint-Rembert

19.00 uur: 5 km Running Center voor iedereen
 m.i.v. VIVES kampioenschap voor studenten

20.00 uur: 10 km wedstrijd voor iedereen 
 m.i.v. Vlaams kampioenschap voor leraren
 (enkel van toepassing bij voorinschrijving)

De start en aankomst bevinden zich in de Bruggestraat voor 
het hoofdgebouw van de Scholengroep Sint-Rembert.
De 5 km bestaat uit 1 ronde.
De 10 km omvat een korte aanloopronde, gevolgd door een 
grote ronde met doortocht in het Groenhovebos.

Parcours

Organisatie

Inschrijvingsformulier

Prijzentafel

Inschrijving en prijs
www.vivesrembertcorrida.be
Inschrijving slechts geldig na betaling van 
•  € 7 (5 km)
•  € 9 (10 km)
Voorinschrijvingen tot 20 april 2015

Daginschrijving 5 km: € 9 - 10 km: € 11

•  kleedkamers en warme douches mannen en vrouwen
•  gratis bewaarplaats sporttassen
•  kilometeraanduiding en tijdopname
•  bevoorrading met water
•  EHBO en gratis verzekering
•  gezellige bar aan democratische prijzen
•  ruime parking dicht bij start en aankomst

5 km Running Center
•  iedereen :  1 kg pannenkoeken lipcas - “de Westhoek” 
  aankoopbon Running Center € 15
  productstalen SoriaNatural Ichtegem
•  de winnaars (M-V): paar loopschoenen van Running Center 
•  VIVES studentenkampioen (M-V) : 
 aankoopbon Carrefour Market € 25

10 km Vives-Rembertcorrida
•  iedereen :  1 kg pannenkoeken lipcas - “de Westhoek”
                      1 fles wijn Oostkamps Champagnehuis
                      productstalen SoriaNatural Ichtegem
•  € 3000 aankoopbons Carrefour Market
    12 winnaars per categorie: 
 extra aankoopbon Carrefour Market € 25
•  Vlaams kampioenschap leraren:
    10 winnaars per categorie: 
 extra aankoopbon Carrefour Market € 25

€ 3000 prijzen in de tombola
•  hoofdprijs: citytrip Jetair voor 2 personen naar Parijs
•  andere prijzen: matras Latexco, elektroprijs Selexion Reniers,
    looppakket Running Center, auto-accessoire Opel Goethals, 
    tuingereedschap Aveve, 20 waardebonnen 
    restaurant Puur Genieten, elektroprijs Foto Thor,…
•  1 op de 10 heeft prijs!
•  uitsluitend met voorinschrijving op  5 of 10 km
•  trekking en bekendmaking vooraf, prijsdeling om 21.30 u.
 

Secretariaat, kleedkamers, 
prijsdeling
Stedelijk sportcentrum, zaal De Mast 
Industrielaan 2, Torhout

opsturen vóór 20 april 2015 naar:
VIVES-Rembertcorrida
Sint-Jozefstraat 1
8820 TORHOUT 

NAAM

VOORNAAM

STRAAT

HUISNR.

MAN

STUDENT VIVESLERAAR

VROUW

Ik neem deel aan  de 5 km en stort  € 7 op 
BE05 7380 2727 2075 van Corrida Torhout vzw.

Ik neem deel aan  de 10 km en stort  € 9 op 
BE05 7380 2727 2075 van Corrida Torhout vzw.

POSTNR.

GEMEENTE

GEBOORTEDATUM (d-m-j)

E-MAIL

SCHOOL: leraar basis-, secundair en hoger onderwijs 

BUSNR.

Extra prijs voor groepsinschrijvingen vanaf 10 lopers.

Programma

INVULLEN IN DRUKLETTERS AUB


