AANMELDINGSFORMULIER INLINE SKATE TRAINING
__________________________________________________________________________
Naam

:…………………………………………………………………………

Adres

:…………………………………………………………………………

Postcode / woonplaats :…………………………………………………………………………
Geboortedatum

:…………………………………………………………………………

Telefoonnummer

:…………………………………………………………………………

E-mailadres

:……………….…………………………………………………………

Groep (aankruisen)

: O Ma-avond pupillen O Ma-avond junioren O Di-avond senioren

Skatehuur jeugd
:Ja / Nee (zolang de voorraad strekt)
Schoenmaat: ….……
_______________________________________________________________________________
Kosten
Voor iedere deelnemer inline-skatetraining is een lidmaatschap van onze vereniging verplicht. Als u
nog geen lid bent dan is dit formulier automatisch ook een aanmeldingsformulier lidmaatschap; op de
website staan de actuele tarieven vermeld. Voor de ca. 20 skate trainingen geldt het volgende tarief:
Pupillen / junioren vanaf 6 t/m 16 jaar: € 40,00 (maandagavond)
Senioren:
€ 50,00 (dinsdagavond)
Locatie: de combibaan accommodatie aan het Paddegat in Boskoop (de inlineskate trainingen lopen
in principe ook door tijdens de zomervakantieperiode).
Huur Inline-skates
Er zijn ca. 20 paar inline-skates beschikbaar met name voor jeugd in verschillende maten. Uitgifte bij
aanvang seizoen, inname medio september. Voor deze periode wordt een bedrag van € 15,00 in
rekening gebracht en daarvoor verlangen wij verantwoord gebruik.
Helm en polsbescherming zijn verplicht voor iedereen. Elleboog- en kniebescherming is verplicht voor
iedereen tot 18 jaar. Deelname in sportkleding. Al deze uitrusting verzorgt de deelnemer zelf.
Betaling/machtiging
Ondergetekende machtigt IJsclub Otweg om het totaal verschuldigde bedrag af te schrijven:
Naam: ……………………………………………………………………………
IBAN nummer: ………………………………………………………………….
Datum: …………………………………………………………………………..
Handtekening: ………………………………………………………………….
Dit formulier ingevuld opsturen aan: IJsclub Otweg, p/a Appelgaarde 65, 2771 PM BOSKOOP,
of ingescand aan info@ijsclubotweg.nl
IJscub Otweg behandelt uw aanmeldingsgegevens zorgvuldig en gericht. De gegevens worden verwijderd na beëindiging van het lidmaatschap.
Deze zorgvuldigheid geldt ook voor het gebruik foto’s van onze activiteiten in promotionele sfeer t.b.v. pers, clubblad, website en social media.
Het beleid hieromtrent, inclusief bezwaarmogelijkheden, is beschreven in ons AVG- en Privacy protocol welke u via info@ijsclubotweg.nl kunt
opvragen.

IJsclub Otweg, Clubgebouw Paddegat 1, Boskoop, tel.nr. 06 - 37276708. Inschrijfnummer KvK 28097577.
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