Hoofdsponsor :

KOM OP TEGEN KANKER KORTEMARK
7e Zomerjogging op zaterdag 10 juni 2017
Afstand 5,5 km om 15u00 en 11 km om 16u00
Start en aankomst op de markt te Kortemark
Prachtig parcours langs het waterspaarbekken
Inschrijven in OC De Kouter Ichtegemstraat
Vooraf inschrijven tot 4 juni:
www.z-runners.be
met vermelding naam,adres,geboortedatum en afstand.
Inschrijving : vooraf : 8 € - dag zelf : 10 €
Storten op rekeningnummer BE48 9731 3361 6827.
Men is pas ingeschreven na ontvangst van betaling
Bij afgeven van borstnummer waardevolle naturaprijs
Aanwezigheidstombola met waardevolle prijzen ( waarde 3000 € )
Extra prijs voor de eerste 3 dames en heren van de 5,5 en 11 km
Extra prijs voor de eerste 3 Kortemarkse dames en heren van de
5,5 en 11 km

Kleedkamers in de sporthal : Ichtegemstraat
Dit is een organisatie van de Z-Runners Zarren
In samenwerking met Kom op tegen kanker Kortemark
Uitslagen via www.Z-Runners.be

Niet op de openbare weg gooien
Organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen

Zie de volgende pagina voor nog meer sponsors :
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