Dojo Erpe - Mere

REGISTRATIEFORMULIER : Lesjaar 2017 - 2018

Ingevuld af te geven aan de Sensei zowel door ‘actieve’ als nieuwe leerlingen

Naam:
Voornaam:
Gemeente & Postcode:
Straat & nr:
Email adres:
GSM nr:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Mutualiteit:
Grootte:
Rijksregister nr:
Motivatie: Waarom wil ik Aikido beoefenen (waarom beoefen ik Aikido)?
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

Inschrijvingsinformatie
Voor ‘actieve’ leerlingen dient het inschrijvingsgeld ten laatste voor de aanvang van het nieuwe lesjaar te zijn betaald.
‘Nieuwe’ leerlingen kunnen eerst 2 lessen meedoen en dan een gemotiveerde beslissing nemen. Voor deze leerlingen dient
de inschrijving te gebeuren tussen de laatste les op proef en de eerstvolgende les.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 55 Euro per lesjaar. Dit dient o.a. voor het betalen van een verzekering, de inschrijving bij
EPA/ISTA (zodat je kan deelnemen aan Internationale Stages), het huren van de zaal, het aanschaffen van trainingsmateriaal
(matten,...), enz.
Het lesgeld bedraagt 120 Euro per lesjaar.
De lessen in Erpe-Mere worden van september tot juli gegeven en dit elke dinsdag van 20u – 22u. (uitgezonderd in
schoolvakanties !) Indien een les niet doorgaat worden jullie tijdig verwittigd, raadpleeg ook de kalender op onze Website
voor verlof- of sluitingsdagen.
Voor het lesjaar 2017-2018 betaal je dus in totaal 175 EURO
Gelieve het bedrag over te schrijven op rekening van : School voor Traditioneel Aikido vzw : IBAN BE04 9792 4676 0931
PS: De meeste mutualiteiten voorzien in een tussenkomst voor sportactiviteiten. Breng dit formulier op tijd mee zodat we dit
kunnen invullen en je zo van die tegemoetkoming kan genieten.
Een pasfoto is nodig bij een nieuwe inschrijving en/of vernieuwing van uw ISTA-paspoort.
Indien je het Traditionele Aikido in onze school wil volgen is het belangrijk de Dojo Regels te lezen, erover na te denken, te
aanvaarden en trachten deze zo goed mogelijk na te leven.
Inschrijvingsvoorwaarden, prijzen en DoJo-regels ontvangen, gelezen en goedgekeurd (handtekening & datum)
....................................................................................................................

..........................................................................................................

