
Info@m-b-b.be

Het effectief in aanmerking nemen van de inschrijving houdt in dat dit formulier en het
verkiezingsreglement op elke pagina ondertekend worden vergezeld van een fotokopie van het
identiteitsbewijs en/of bewijs van adres in België, en inschrijvingskosten van 30 euro.

Inschrijvingsformulier
MBB 2022

___________________________________________________________________________

ik, ondergetekende, verklaar de juistheid van de onderstaande informatie:

Naam:______________________________ Voornaam: _____________

geboorteplaats en geboortedatum: _________________________________________________

Leeftijd: ______________________________________ Nationaliteit: __________________

Email: _______________________________________________________

Adres: ____________________________________________________________

Telefoonnummer: ___________________________________________________

Hebt u facebook of Instagram? Zo ja welke?Welke

Beroep beoefend u? zo niet welke studies?

Wat is uw recentste diploma?

Wat zal u doen moest u de winnaar zijn van miss black Belgium?

Ben u een lid van een goede doel? Zo ja welke?

Wat zijn u ambitie in het leven?

Spreekt u een andere taal? Zo ja welke en

Ben u al op reis geweest? Zo ja welke landen heeft al bezocht?

Wat zijn hobby’s?

Doet u aan sport? Welke niveau?
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Lees u graag? Zo ja wat is u favoriete boek?

Speelt u een muziek instrument? Zo ja welke? En welke niveau heeft u?

Hebt u al mee gedaan aan een mode wedstrijd?

Zo ja welke wedstrijd? De datum, plaats en naam van de wedstrijd.

Sta je ingeschreven bij een modellenbureau, zo ja, welke?

Hoeveel meet u?: _______________________Wat is jouw schoenmaat? ____________________

Wat is jouw oogkleur? ________________________Wat is jouw haarkleur? __________________

Rookt u? zo ja is het een probleem voor u om niet in het zicht te roken?

Geef ons 3 goede eigenschappen van u

Geef ons 3 slechte eigenschappen van u

Ik bevestig met "JA" mijn bereidheid om deel te nemen aan deMiss Black Belgium
2022 _____ verkiezing in overeenstemming met de toelatingsvoorwaarden en
wedstrijdregels die mij vooraf zullen worden gecommuniceerd.

Ik verklaar dat ik van een lichamelijke en geestelijke gezondheid beschikt die perfect
compatibel is met mogelijke deelname.

ik verklaar dat ik weet hoe belangrijk het is om waarheidsgetrouwe en nauwkeurige
informatie voor de integriteit van het goede verloop van de verkiezingen. Ik realiseer dat
eventuele onjuiste informatie ernstige schade zoude kunnen toebrengen aan de
verkiezingen en de organisatoren in problemen brengen. Ik neem de volledige
verantwoordelijkheid van de informaties dat ik doorgeeft aan MBB

Opgemaakt op _________________ Datum: ___________________

GELEZEN EN GOEDGEKEURD
Handtekenning
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