
GAME RULES 
Beerpong tournament

A team exists of 2 or 3 players. You sign up via the website and per team 
you pay €20 when signing up.

4 hours before the tournament, refund of the amount paid is no longer 
possible.

The tournaments are open to both members and non-members 

It’s also possible to sign up as a single player. You do this by filling out 
a separate registration form on the website and pay €10,- directly. As 
a single player you will eventually be placed in a team with 1 or 2 other 
single players.

As a single player, we will email you no later than Wednesday, Feb. 14, 
2023, to see if we were able to find a teammate for you. 

The Beer Pong tournament has their own set of rules associated with 
it. These are on the tables during the tournament. These rules are 
leading. 

Wanneer je zelf lid wordt tijdens de actieperiode dan mag je 
gedurende dat de actie loopt, zelf ook deelnemen en vrienden 
aandragen.

Uitgesloten van deelname zijn leden die een Breda University of 
Applied Sciences vitaliteitslidmaatschap hebben en leden die een 
gratis lidmaatschap hebben ontvangen.
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Photographs will be taken during the event. These photos can be 
used by BRESS for commercial use.
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Should a tournament be canceled due to unexpected circumstances, 
all money will be refunded to the main booker. Of course, we will 
make every effort to prevent this from happening.
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SPELREGELS
Bierpong toernooi

Een team bestaat uit 2 a 3 spelers. Je schrijft je in via de website en per 
team betaal je direct bij inschrijving €20,-. 

Tijdens het evenement worden er foto’s gemaakt. Deze foto’s mag 
BRESS gebruiken voor commerciële doeleinden.

De toernooien zijn toegankelijk voor iedereen. Zowel BRESS lid als geen 
BRESS lid.

Het is ook mogelijk om je als single speler in te schrijven. Dit doe je door 
een apart inschrijfformulier op de website in te vullen en betaal je direct 
€10,-. Als single speler wordt je uiteindelijk ingedeeld in een team met 1 
of 2 andere single spelers.

Als single speler wordt je uiterlijk woensdag 14 februari 2023 gemaild 
of we een teamgenoot voor je hebben kunnen vinden. 

Mocht er door onverwachte omstandigheden een toernooi uitvallen, 
dan zal al het geld terug betaald worden naar de hoofdboeker. 
Uiteraard zullen wij er alles aan doen om dit te voorkomen.
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4 uur voor het toernooi is restitutie van het betaalde bedrag is niet 
meer mogelijk.
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Aan het Bierpong toernooi zitten eigen spelregels verbonden. Deze 
liggen tijdens het toernooi op de tafels. Deze regels zijn lijdend. 
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