Inschrijvingsformulier
Hwarang Maaseik

pasfoto

Voornaam
Achternaam
Adres
Woonplaats
Telefoonnr. / GSM
Geboortedatum
Geslacht
Nationaliteit
Datum inschrijving

Algemene voorwaarden:
•
•
•
•
•
•
•

•

De contributie is vastgesteld voor een termijn van 10 maanden. Voor de vakantie maanden Juli en Augustus wordt
er geen contributie in rekening gebracht.
Bij inschrijving wordt er éénmalig € 7,- inschrijfgeld in rekening gebracht. Tevens dient men 1 pasfoto toe te
voegen aan dit inschrijfformulier.
Voor de 10e van de maand dient u het contributiebedrag in orde te hebben gemaakt. Na de 10e komt er € 5,administratiekosten bij.
Stopzetten van het lidmaatschap dient een maand van te voren schriftelijk te geschieden.
Het lidmaatschap is een abonnement die u aangaat met de club. Indien u zich niet afmeld dan loopt de
contributie door.
Ieder ingeschreven lid wordt een mogelijkheid aangeboden om zich te verzekeren bij de Taekwondo Bond
Vlaanderen. Indien men zich niet wenst aan te sluiten bij de bond dan dient men een formulier te tekenen waarbij
men deelneemt op eigen risico.
Taekwondo Bond Vlaanderen is een lidmaatschap van september tot september. Het lid wordt door de trainer
aangemeld bij de bond en deze draagt er zorg voor dat het lid alles in orde kan maken voor de bond. Indien het
lid, ouder en/of verzorger de bond heeft betaald dan krijgt de trainer de bondspas thuisgestuurd. De trainer draagt
de bondspas over aan het lid.
Als lid van Hwarang ga je akkoord met de algemene regels.

Contributie

Indien er meerdere leden van het gezin lid zijn van de club, dan krijgt het gezin een korting op het lidmaatschap.
• 1 broer / zus € 5,- korting op het totaalbedrag.
• 2 of meer broers / zussen € 10,- korting op het totaalbedrag.
Contributie kan contant worden betaald.
Contributie kan ook op de KBC bank rekening worden gestort: BE03 7310 4616 3585

Abonnement: Jeugd tot en met 12 jaar

□
□

1x per week € 38,- per 3 maanden
2x per week € 48,- per 3 maanden

Graag aankruisen wat voor u van toepassing is.

Junioren / senioren

□
□

1x per week € 40,- per 3 maanden
2x per week € 58,- per 3 maanden

Algemene regels
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorg dat je minimaal 10 minuten voor de training begint aanwezig bent.
Er wordt getraind in schone kleding. We dragen een pak. Deze is verkrijgbaar bij de trainer van Hwarang Maaseik.
Het opheffen van je lidmaatschap dient minimaal een maand van te voren schriftelijk ingediend te worden anders
zal de contributie worden doorberekend.
De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve
doeleinden door Hwarang Maaseik gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan
derden ter beschikking gesteld.
Het lidmaatschap wordt afgesloten voor een in de overeenkomst vermelde periode.
Het stopzetten van contributie i.v.m. een ziekte kan alleen in overleg, mits van te voren duidelijk wordt
aangegeven.
Opzeggen van het lidmaatschap overeenkomst kan alleen persoonlijk door het lid. Tussentijdse beëindiging van
de lidmaatschapsovereenkomst of restitutie van de betaalde contributie is niet mogelijk. Dit geldt ook indien de
deelnemer niet meer of slechts gedeeltelijk van de faciliteiten gebruik kan maken.
Ieder ingeschreven lid wordt een mogelijkheid aangeboden om zich te verzekeren bij de Taekwondo Bond
Vlaanderen. Indien men zich niet wenst aan te sluiten bij de bond dan dient men een formulier te tekenen waarbij
men deelneemt op eigen risico.
De club staat open voor iedereen, respect ten opzichte van elkaar en materiaal, sportiviteit en fair play dragen we
hoog in het vaandel, vechttechnieken worden niet toegepast buiten de club.
De trainingshal is enkel toegankelijk voor de personen die op dat moment les volgen.
De openings- en trainingsuren kunnen steeds worden aangepast door het bestuur.
De kleedkamers en douches zijn enkel toegankelijk voor degene die op dat moment les volgen in het
sportcentrum.
De personen die het sportcentrum betreden zijn zelf verantwoordelijk voor de door hun toegebrachte schade aan
de eigendommen van het trainingscentrum.
Hwarang Maaseik kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal van persoonlijke bezittingen, sportkledij,
sportmateriaal, enz. en voor beschadigingen die uit welke hoofde dan ook worden aangebracht aan goederen die
in het sportcentrum worden achtergelaten.
De sporttassen mogen meegenomen worden in de trainingsruimte maar moeten op een plaats gezet worden
zodat ze de lessen niet hinderen. Laat waardevolle voorwerpen niet in de kleedkamers achter.
De materialen mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.
Indien de training gedaan is dienen de sporters onmiddellijk de trainingshal te verlaten zodat de volgende les
onmiddellijk kan starten.
De geleende materialen moeten na de les terug opgeborgen worden in de daartoe voorziene opbergplaats.
Lichaamshygiëne: voor de les het gezicht, handen, voeten en lichaamsplooien wassen.
Nagels van handen en voeten knippen.
Bij overmatig zweten, een zuiver T-shirt / pak aandoen tijdens de les.
Lange haren vastdoen.
Het is strikt verboden:
o Het sportcentrum met dieren te betreden.
o Trainingen of lessen te storen.
o Glazen flessen of glazen te gebruiken en alcoholische dranken te nuttigen in de trainingsruimte.
o Discriminerende opmerkingen te maken.
o De bezoekers van het trainingscentrum dienen zich te gedragen en zich te houden aan het reglement, zo niet
zullen zij verwijderd worden uit het centrum.

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het reglement, en zich tot naleving daarvan te verplichten.
Indien u jonger bent dan 18 jaar, dient er te worden getekend door een der ouders / voogd of verzorger.

Datum inschrijving:
Handtekening lid:

Handtekening ouders / verzorgers:

