WEET JIJ ALLES VAN TILBURG? OF BEN JIJ EEN ÉCHTE TILBURGER?
STEUN JIJ GRAAG SAMEN MET KIWANIS TILBURG HET GOEDE DOEL?

DOE DAN MEE!

ZATERDAG 2 NOVEMBER 2019

WILLEM II STADION

Na de eerste succesvolle editie in oktober 2018 mag je de komende editie niet ontbreken.
Teams uit Tilburg strijden om de meeste vragen over Tilburg goed te beantwoorden.
Typisch Tilburgse vragen, hilarische opdrachten en swingende muziek zorgen voor
een zeer bruisende avond. Mis het niet! Geef je op via www.stadsquiztilburg.nl.
Sponsoren mag ook: mooie exposure voor je bedrijf en de gehele opbrengst gaat naar
het goede doel.

VOOR (SPONSOR-) INFORMATIE & INSCHRIJVINGEN:

WWW.STADSQUIZTILBURG.NL
DE STADSQUIZ WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

HOE DOE JE MEE?
Stap 1: S tel een team samen. Bijvoorbeeld met collega’s, vrienden, team- of buurt-

genoten. Een team heeft een omvang van minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers, inclusief één teamcaptain. Meer deelnemers betekent meer teams.

Stap 2: K ies je teamcaptain die jouw team perfect kan vertegenwoordigen en die tevens voor de organisatie het aanspreekpunt is.

Stap 3: K ies de locatie waar jullie gaan spelen. Bijvoorbeeld bij iemand thuis, in een

horecagelegenheid, bedrijf of clubhuis. Tevens is er de mogelijkheid om te spelen in het Willem II stadion. Hier is plek voor 30 teams, dus ben er snel bij!

Stap 4: S chrijf je in voor 26 oktober 2019 middels het inschrijfformulier op www.
stadsquiztilburg.nl en maak het teambedrag over:
€250,-* per zakelijk per team of €75,- per particulier team.
De volledige opbrengst gaat naar het goede doel.

* Indien u als bedrijf inschrijft, dan ontvangt u per mail een factuur op uw bedrijfsnaam.
Het inschrijfgeld wordt in dit geval vermeerderd met 21% BTW.

Stap 5: N aast een leuke avond staat het goede doel Quiet Tilburg centraal. Wij

stellen het erg op prijs als je, naast het inschrijfgeld, zoveel mogelijk donaties
ophaalt voor Quiet Tilburg. Stuur bijvoorbeeld tikkie’s naar je omgeving. Elk
extra bedrag is welkom! Maak het bedrag dat je als team extra hebt opgehaald over naar NL61 RBRB 0850 0077 04 (RegioBank) ten name van ‘Stichting evenementen Kiwanis Tilburg’ onder vermelding van je teamnaam.
Wij bedanken jullie bij voorbaat voor de extra donatie!

QUIZEN VANUIT EEN SKYBOX?

U kunt de avond ook vanuit een van de 14 skyboxen deelnemen. Een unieke gelegenheid
om op een bijzondere manier met collega’s en/of klanten deel te nemen aan de StadsQuiz
Tilburg. Aan de deelname in de skybox zijn extra kosten verbonden. Kijk voor de mogelijkheden op www.stadsquiztilburg.nl/sponsoren onder Stersponsorschap.

SCHRIJF JE IN OP:

WWW.STADSQUIZTILBURG.NL

