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Vordingborg d. 8. februar 2017

Til Guldborgsundløberne, att. hr. Niels Allerup, nba@seas-nve.dk, telefon : 51580710
Vedr. ”½ Marathon motionsløb” på digearealet søndag 11. juni 2017.
Du har på vegne af Guldborgsundløberne og Svømmeklubben ansøgt om tilladelse til at
afholde et halvmarathonløb på digearealet i f. m. en rute fra Gedser til Marialyst Torv
søndag d. 11. juni fra morgenen til først på eftermiddagen. I har ikke behov for
væskedepoter på digearealet, og I er opmærksomme på, der ikke må cykles på diget.
I må arrangere og afholde løbet på den sydlige del af diget fra Birkemose til Marielyst Torv. I
må opsætte ruteskilte på eksisterende genstande så som bænke, bomme og skraldespande
uden brug af søm, tegnestifter o.lign. Der skal benyttes eksisterende op og nedgange samt
digekronen.
I skal indbetale:
1000,- kr. i grundgebyr og 10,- kr. per deltager, hvor der indledningsvis regnes med 100 =
1000,- kr. Begge beløb plus moms
Det samlede beløb på 2.500,- kr. skal indsættes på reg. nr. 2650 konto nr. 6400114859
senest d. 1. juni. Hvis det viser sig, der har været væsentligt flere eller færre deltagere (>+20), kan de 1250,- kr. reguleres efter afholdelsen.
Andre personers færdsel på diget og adgang til stranden må ikke hindres eller
besværliggøres.
I tilfælde af kraftig regn, der har opblødt digekronen, skal ruten forskydes ned på
”Katastrofevejen”.
Med venlig hilsen
Sven Andersen
andersensven@hotmail.com
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Grundgebyr:
Deltagergebyr (100 deltagere af 10,- kr. per deltager):
I alt:
Moms: (2000*0,25=)
I alt incl. moms:

1000,- kr.
1000,- kr.
2000,- kr.
500,- kr.
2500,- kr.

