Uw bedrijfsteam in de 4 Mijl van Assen!
Op zaterdag 14 september 2019 vindt de tweede editie plaats van ‘De 4 Mijl van Assen’. Start en finish
liggen weer in het Anne Frank Park in de wijk Marsdijk. Het parcours van ca. 6,4 kilometer loopt door
de wijk, langs het Havenkanaal en het Noord Willemskanaal.
Bedrijven kunnen zich weer inschrijven als team. Daarbij kunnen teams hun gepersonaliseerde variant
bestellen van de 2019-editie van het 4 Mijl loopshirt. Als voorbeeld hieronder het shirt voor het team
van Run2Day Assen.

Teams beginnen hun 4 Mijl vanuit een eigen startvak, direct achter het vak voor de wedstrijdlopers. En
elk team doet automatisch mee aan de teamcompetitie met eigen prijzen. Daarnaast doet elke
teamdeelnemer ook gewoon mee in de individuele uitslag. Vorig jaar namen er ruim 30 teams deel.
Voor €149 schrijft u 5 lopers in en ontvangt 5 shirts (met uw eigen logo voor- en achterop) plus
consumptiemuntjes. En hebt u geen behoefte aan het 4 Mijl shirt, dan kost dit €99. Komt u met meer
deelnemers, dan is het team uit te breiden tot en met 10 lopers. De meerkosten per extra deelnemer
bedragen €30 met 4 Mijl shirt en €20 zonder 4 Mijl shirt. Alle prijzen zijn vrij van btw.
Zie verder de flyer met alle bijzonderheden over de bedrijfsteams.
U kunt zich overigens ook inschrijven als familieteam, ook daarvoor maken wij prachtige shirts. Of
natuurlijk als individuele loper. De kosten daarvoor zijn €9. Inschrijven kan alleen vooraf op de website.
Let op: teams kunnen zich inschrijven tot kort voor het evenement. Maar alleen bij inschrijving vóór 1
juli aanstaande is er voldoende tijd om de gepersonaliseerde loopshirts te ontwerpen en te laten
produceren. Dus schrijf op tijd in en beleef de 4 Mijl van Assen samen in het eigen 4 Mijl-tenue!
Info en inschrijven via: www.4mijlvanassen.nl

