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•

Nog 9 dagen dan begint de NKP 2019 op Texel. Na het magere weer van de afgelopen
weken hopen we op mooie springdagen.

•

Inschrijvingen tot nu toe:
FS-4
12 Teams.
FS-8
3 teams.
Speedskydiving
5 deelnemers.
FreeFly
1 team.
CF-2
4 teams.
PA
6 deelnemers.

•

Woensdag 28-08-2019 om 20.00 uur is de teamcaptains meeting op PCT. Na de teamcaptains
meeting zal ook bekend worden gemaakt met welke onderdelen er donderdag zal worden
gestart, dit afhankelijk van weer en deelnemers in meerdere disciplines.

•

Springers die zich nog niet hebben aangemeld voor Burble wordt verzocht dit z.s.m. te doen
zodat we donderdag om 9.00 uur airborn kunnen. Aanmelden kan via de volgende link:
Op Texel werken we met het Burble manifest systeem. Voor onze springers betekent dit dat ze
een volledig ingevuld Burble account moeten hebben om te kunnen springen. Heb je dat nog
niet? Geen probleem, volg dan deze stappen:
1: BURBLE ACCOUNT AANMAKEN
Als je bij ons springt dan heb je een spring-account nodig waar we alle administratieve zaken
in bijhouden. Je kunt zelf van tevoren dit account al aanmaken en met je persoonlijke
gegevens vullen. Het scheelt een boel tijd als we dat niet meer hoeven te doen als je bij ons
aangekomen bent. Een aanrader dus.
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Een Burble account maak je aan via de Burble website
(https://burblesoft.com/registration/me) of beter nog via de BurbleMe app. Download
BurbleMe voor iOS in de Appstore of voor Android in de Playstore:
https://itunes.apple.com/us/app/burbleme/id835467501
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.burble
2: WAIVER TEKENEN
We hebben ook een getekend waiver van je nodig, van dit kalenderjaar. Die kun je van tevoren
online invullen: https://www.smartwaiver.com/w/5a9985a73c23c/web
Een complete handleiding m.b.t. het gebruik van Burble vind je hier:
https://www.paracentrumtexel.nl/over-de-dropzone/burble-manifest-systeem

•

Tijdens de NKP is er de mogelijkheid om gebruik te maken van lunch en diner, dit kan voor €15
per persoon per dag. Ook zijn er na het springen drankjes verkrijgbaar deze kunnen via een
drankkaart worden afgerekend.
Zaterdag avond is de feestavond en is er een BBQ, deze BBQ zit in het inschrijfgeld.
Betalingen voor de lunch, diner en drankkaarten kunnen op de administratie van PCT, graag
voor donderdag 12 uur aanmelden i.v.m. met inkopen.

•

In overeenstemming met het wedstrijdreglement moeten alle deelnemers een FAI-licentie
hebben. Dit jaar zijn we daar nog coulant in maar vanaf 2020 wordt hier strikt aan gehouden.
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