Informatie 52ste Monsterrit Ettelbruck – Amstenrade
Zaterdag 03 September 2022
Kosten:
De kosten voor de rit op zaterdag bedragen €130 per persoon. De kosten voor de heenrit op
donderdag bedragen €100 per persoon. De inschrijving is pas geldig indien de kosten voor de
rit(ten) en het tenue vóór 01 mei 2022 zijn ontvangen op de rekening met IBAN nummer:
NL79RBRB0706483367 t.n.v. Stichting Wielercomité Ettelbruck-Amstenrade.

Wat is in de kosten inbegrepen:
Donderdagrit 1 september:
- Deelname heenrit naar Luxemburg
- Koffie en vlaai op de stopplaats
- Voor de overige verzorging onderweg dient op donderdag zelf gezorgd te worden
- Diner op donderdagavond 1 september
- Overnachting van 1 september op 2 september
- Ontbijt op vrijdag 2 september
- EHBO en volgwagen tijdens de rit
Zaterdagrit 3 september:
- Vervoer per bus op vrijdag 2 september van Amstenrade naar Luxemburg
- Diner en feestavond op vrijdag 2 september
- Overnachting van 2 september op 3 september
- Ontbijt op zaterdagmorgen 3 september
- Deelname monsterrit op zaterdag 3 september
- Verzorging tijdens de rit van zaterdag 3 september
- EHBO en volgwagen tijdens de rit
Annulering na betaling:
De inschrijfkosten worden bij afzegging van deelname niet door het wielercomité
terugbetaald. Dit om te voorkomen dat door het comité kosten gemaakt worden die
achteraf niet in overeenstemming zijn met het aantal deelnemers. Je dient zelf te
zorgen voor een eigen reis/annuleringsverzekering.

Wielerkleding:
In het kader van het 50 jarig jubileum hebben we twee jaar terug een jubileum tenue laten
maken van het merk BioRacer. Dit tenue is voor iedereen te koop. Vanaf de 51ste editie
fietsen we allemaal in het nieuwe tenue, in ieder geval draagt iedereen het shirt met korte
mouw.
Tevens is het mogelijk een trui met lange mouw en/of broek te kopen.
De kosten voor dit tenue bedragen:
• Trui met korte mouw:
€36,50
• Broek:
€57,50
• Trui met lange mouw:
€52,50
• Lange (winter) Broek:
€77,50
Deze kosten dienen samen met het inschrijfgeld betaald te worden.
Het is uiteraard de bedoeling dat dit tenue gedragen wordt tijdens de rit(ten) en op de
trainingsavonden op woensdag.

Route:
De route 2021 zal dezelfde zijn als de jubileumroute.
Het is niet toegestaan om op donderdag of zaterdag een andere route te rijden dan de door
de organisatie vastgestelde route.
De organisatie aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor andere
routes dan de door de organisatie vastgestelde route.

Rode Kruis collecte:
Ettelbrück – Amstenrade heeft zich al sinds jaar en dag ingezet voor maatschappelijk
relevante doelen. In het verleden deden we dat door geld op te halen bij de deelnemers ten
behoeve van een goed doel. Sinds enkele jaren doen we dit door in de kernen OirsbeekAmstenrade en Sweikhuizen te collecteren voor het Rode Kruis. Deze organisatie zet zich
zowel op het wereldtoneel, landelijk als lokaal in voor de veiligheid en gezondheid van ons
allen. Door één avond van de 365 2 uurtjes te lopen en collecteren voor het Rode Kruis kun
ook jij een bijdrage leveren aan deze goede zaak. In ruil daarvoor biedt het Rode Kruis, met
enige bijbetaling vanuit de organisatie, jou en ons de veiligheid die we nodig hebben tijdens
de Monsterrit.
Bij de aanmelding kun ook jij aangeven of jij een persoonlijke bijdrage in de vorm van 2
uurtjes van jouw tijd wilt leveren aan dit goede doel. Wij rekenen ook op jou!

