ADVERTEERDERS

AANMELDFORMULIER 2016-2017
Dit formulier aub invullen en gescand/foto mailen naar : districthoeksewaard @ gmail . com
(vul in en kruis aan wat van toepassing is)

SCHAATSER
Voornaam, achternaam ( M / V ) :
Adres, postcode,
plaats :
Geboortedatum :
Telefoonnummer +
telf. ICE (voor nood) :

ICE: 06-

Emailadres(sen)
voor communicatie :
Evt. ziektebeelden of
medicijnen (info voor
trainers)

TRAINING
O

Pupillen Dordrecht (6-12 jaar)
Zaterdag ochtend van 9:00 tot 10:00 uur (24-9-2016 t/m 18-3-2017)
Kosten abonnement, trainingen, busvervoer : € 250,-

O
O

Ouder-kind schaatsen

Kosten ouder + pupil samen: € 400,-; graag zowel naam voor pupil als ouder invullen

Recreanten Dordrecht
Dinsdag avond van 20:30 tot 21:30 uur (27-9-2016 t/m 14-3-2017)
Kosten abonnement, trainingen : € 260,-

O

Junioren, senioren Breda—dinsdag
Dinsdag avond van 18:30 tot 19:45 uur (11-10-2016 t/m 7-3-2017)
Kosten abonnement, trainingen zijn afhankelijk van leeftijd en aantal keer trainen, de
factuur wordt nagezonden, voorschot : € 150,KNSB Licentie verplicht, zelf aanvragen via knsb.nl

O

Junioren, senioren Breda—zaterdag
Zaterdagochtend van 8:30 tot 9:45 uur (15-10-2016 t/m 11-3-2017)
Kosten abonnement, trainingen zijn afhankelijk van leeftijd en aantal keer trainen, de
factuur wordt nagezonden, voorschot : € 150,KNSB licentie nodig voor wedstrijden in Breda.

O

Junioren, senioren Breda—donderdag
Donderdag avond van 18:30 tot 19:45 uur (gewestelijk uur op uitnodiging van de
hoofdtrainer). Kosten zijn afhankelijk van leeftijd en aantal keer trainen, de factuur
wordt nagezonden, voorschot : € 150,KNSB Licentie verplicht, zelf aanvragen via knsb.nl

BETALING

U kunt het bedrag voor 24-9-2016 overmaken op Rekening: NL 52 RABO 03 543 10 437
t.n.v. District Hoekse Waard o.v.v. naam van de schaatser.

AANSPRAKELIJKHEID

Het is de deelnemer bekend dat aan het deelnemen aan wedstrijden risico’s verbonden zijn. Deelname geschiedt
volledig op eigen risico. De deelnemer verklaart door ondertekening van dit aanmeldingsformulier de KNSB en/of het
District Hoekse Waard niet aansprakelijk te zullen stellen voor schade in welke vorm en door welke oorzaak dan ontstaan. Deelname aan training en wedstrijden kan slechts geschieden als dit aanmeldingsformulier ondertekend is.
Voor een deelnemer jonger dan 18 jaar moet getekend zijn door een tekenbevoegde die ouder is dan 18 jaar.

ONDERTEKENING

IJSCLUBS
Elke schaatser moet lid zijn van één van
de volgende ijsverenigingen die aangesloten zijn bij het District Hoekse Waard
en de KNSB. Geef aan bij welke ijsvereniging u lid wordt / bent :
O De Noorman, Goudswaard,
P.v.d.Hoek 0186-693746
O Greupse ijsclub,
J. Lageweg, 0186-573233
O Nooitgedacht Numansdorp,
A.Kramp, 0186-654167
O De Samenwerking, Schuring,
M.v.d.Plas, 0186-623400
O IJs– en skeelerclub Puttershoek,
A.v.d. Graaf, 078-6761399
O Strijense ijsclub,
A. Mol, 078-6744323
O De Winterkoning, Z.Beijerland,
A.Bos, 0186-662118
O De Kom, Zuidzijde,
C.de Leeuw, 0186-669020

Datum / Handtekening:

BEZOEK DE WEBSITE :

WWW.DHWAARDKNSB.NL

Correspondentie: Esther Thielen, email: districthoeksewaard @ gmail . com

