Info kaartenverkoop Turnfeest 11 en 12 mei 2018
Ons turnfeest “Speranza” komt steeds dichterbij!
Gymnasten en trainers zijn druk in de weer met het oefenen van hun turnfeestnummer.
Ouders en supporters staan al te popelen om hun toegangsticket aan te schaffen.
Gezien de vele vragen in verband met de start van de kaartenverkoop van ons Turnfeest,
hierbij wat nuttige informatie.
De kaartenverkoop start op zaterdag 7 april van 10u tot 12u en van 14u tot 16u in de
sporthal (vergaderzaaltje boven).
Nadien kunnen jullie terecht bij de bestuursleden. Extra verkoopmomenten zullen
meegedeeld worden via Facebook en aan ons prikbord in de sporthal.

Prijzen :
volwassenen : €17
kinderen van 3 tot en met 12 jaar : €12
kinderen -3 jaar : gratis*
*schootplaats. Indien het kind een zitplaats inneemt, geldt het tarief voor kinderen t.e.m. 12j

Goed om weten :
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaarten worden ter plaatse (cash) betaald en afgehaald
Er kunnen geen kaarten besteld worden via mail/telefonisch, er worden geen kaarten
vooraf gereserveerd
Er worden geen kaarten geruild of teruggenomen
De kleur van de toegangskaart verschilt per voorstelling. Je kan de toegangskaart
niet gebruiken voor een andere voorstelling die niet vermeld is op de kaart.
Plaatsen zijn niet genummerd en kunnen niet gereserveerd worden (uitzondering
voor VIP’s uitgenodigd door het bestuur/de club)
Het aantal kaarten wordt per voorstelling vastgelegd. Het maximum toegelaten aantal
toeschouwers wordt omwille van veiligheid niet overschreden. We brengen jullie op
de hoogte wanneer een voorstelling is uitverkocht
Op vrijdagavond en zaterdagnamiddag komen alle groepen aan bod. Tijdens de
nocturne-voorstelling op zaterdagavond doen de kleuters, prégympjes en gympjes
NIET mee
Vorige turnfeesten waren de kaarten voor de voorstelling op vrijdagavond op de 1ste
verkoopdag zo goed als uitverkocht

Je kan op de dag van de kaartenverkoop reeds de DVD “Speranza” bestellen! Deze wordt
eveneens cash betaald (€20) en kan niet via mail/telefonisch besteld worden.
In de loop van de paasvakantie sturen wij een herinneringsmail met alle informatie.
Alle info betreffende ons turnfeest en de kaartenverkoop is ook terug te vinden aan ons
prikbord in de sporthal. Je kan ons uiteraard ook volgen op Facebook!
Tot binnenkort!
het bestuur van TOO

