Algemene voorwaarden deelname NK Bedrijfstafeltennis

Deelname
-

Deelname staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder
Je bent werkzaam bij een bedrijf, organisatie of je bent zelfstandige
Je komt uit voor je werkgever
Maximaal acht deelnemers per bedrijf
Individuele deelname is mogelijk (één werknemer van een bedrijf)

Klasses
-

-

-

Tafeltennisklasse:
o Voor iedereen die lid is van een NTTB-tafeltennisvereniging
o Of, op verzoek: lid geweest en een vergelijkbaar niveau
Pingpong-proklasse
o Niet lid (geweest) van een NTTB-tafeltennisvereniging
o Goede pingponger: bijvoorbeeld één van de beste van het bedrijf, de camping of
eerder deelgenomen aan een pingpongtoernooi en daar één van de betere
o Eigen inschatting van het niveau
Pingpong-amateurklasse
o Niet lid (geweest) van een NTTB-tafeltennisvereniging
o Beginnend pingponger
o Eigen inschatting van het niveau

Klassementen
- Bedrijvenklassement:
o De beste drie deelnemers (onafhankelijk van klasse) van het bedrijf tellen mee
o Bedrijven die met één of twee spelers deelnemen komen niet in aanmerking voor het
bedrijvenklassement
o Winnende bedrijf ontvangt een cheque t.w.v. €250,00 euro te besteden aan
tafeltennismateriaal
- Tafeltennisklassement
o Prijzen voor de nummers 1,2 en 3
o De twee finalisten spelen de finale op het center court
o (In ontwikkeling: telt mee voor elo-ranglijstpunten)
- Pingpongpro-klassement
o Prijzen voor de nummers 1,2 en 3
o De twee finalisten spelen de finale op het center court
- Pingpong-amateurklassement
o Prijzen voor de nummers 1,2 en 3
o De twee finalisten spelen de finale op het center court
Vip
-

Partners

Deelname is mogelijk inclusief VIP of exclusief VIP
VIP-deelname bevat o.a. ontvangst met lunch in de Businesslounge en hapjes en drankjes na
afloop
Prijzen via de website

Aangesloten bij

Social media
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Betaling
-

Inschrijving verplicht tot betaling, voorafgaand aan deelname
Deelnameprijzen via de website
Betaling vooraf aan deelname, zorg voor tijdige betaling
Individuele deelname (eigen kosten): betaling via webshop
Totaal bedrag onder €100: betaling via webshop
Vanaf €100 euro: betaling op factuur mogelijk
Facturering circa 1 maand voor het evenement op basis van definitieve aantallen deelnemers
per bedrijf
Zorg voor tijdige betaling
Inschrijfgeld wordt gerestitueerd in geval van afgelasting van het evenement
In geval van annulering door de deelnemer wordt geen restitutie verleend

Verzekering
-

Alle deelnemers zijn aanvullend verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen
Voorwaarde: opgave postcode, geboortedatum en geslacht deelnemer
Leden van de NTTB zijn reeds verzekerd

Sponsoring
-

Er zijn diverse mogelijkheden om het bedrijf onder de aandacht te brengen. Neem hiervoor
contact op met Dennis Rijnbeek rijnbeek@tafeltennis.nl

Alle informatie en inschrijven: https://tafeltennis.nl/nkbedrijfstafeltennis
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Partners

Aangesloten bij

Social media

Kelvinbaan 48, 3439 MT in Nieuwegein • Postbus 2650, 3430 GB Nieuwegein • Telefoon 06 - 53896027
info@tafeltennis.nl • www.nttb.nl • www.tafeltennis.nl • Rekeningnummer NL90 INGB 0000 2685 45 • KvK Haaglanden 40408030

