KATSUDO KENPO - Inschrijfformulier
Achternaam, voornamen
Adres
Postcode, Woonplaats
Telefoon (vast / mobiel)
E-mail adres
Geboorteplaats en -datum
Beroep/studierichting/school
Heeft u bepaalde lichaamsafwijkingen (zwakke rug, knie, enkelbanden, astma etc.) waarmee
de instructeurs rekening moeten houden? Welke?

Trainde u al eerder in gevechtskunsten?
Welke richting/stijl?
Hoe lang en tot welke niveau?
Bij welke vereniging/school was dat?

Bent u ooit met justitie in aanraking geweest vanwege een geweldsdelict?

Verklaring
Bovenstaande gegevens heb ik naar waarheid verstrekt. Ze blijven vertrouwelijk. Ik heb kennisgenomen van het
huishoudelijk reglement van Katsudo Kenpo, en zal aan de daarin gestelde regels voldoen. Alle training onderga
ik voor eigen rekening en risico. Misbruik van het aangeleerde heeft directe verwijdering uit de school tot gevolg.
Ik betaal het lesgeld in de eerste week van iedere maand. Er zijn in principe 12 instructiemaanden per jaar
waarover lesgeld dient te worden betaald. Bij ziekte of ongeval waardoor langer dan twee weken niet kan worden
getraind, kan het lesgeld, in overleg met het bestuur, worden opgeschort. Mijn opzegtermijn is 1 maand, waarover
het lesgeld wordt doorbetaald. Opzegging geschied schriftelijk of per e-mail. Bij geen bericht ontvang ik achteraf
een rekening van de openstaande vordering, verhoogd met administratiekosten. Katsudo Kenpo is op geen
enkele wijze aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van mijn eigendommen.
Privacy
De hierboven ingevulde persoonsgegevens worden in onze administratie verwerkt en gebruikt om u te kunnen
bereiken voor mededelingen of in noodgevallen. De gegevens worden uitsluitend gedeeld met de
sportorganisaties waar Katsudo Kenpo bij is aangesloten. Door ondertekening van dit formulier gaat u ermee
akkoord dat tijdens de training gemaakte foto’s en video-opnamen worden gedeeld op de website van de school
en op social media. Als u dat niet wenst, dan moet dat expliciet duidelijk worden gemaakt bij het bestuur.

Datum:
Handtekening:

Handtekening ouder/verzorger (indien jonger dan 18 jaar)

Katsudo Kenpo, Herenstraat 100, 3431 CB Nieuwegein, 06-11226624, info@katsudo.nl

