IN TE VULLEN IN DRUKLETTERS aub

INSCHRIJVINGSFORMULIER SEIZOEN 2021-2022
⃞ nieuw lid

⃞ leiding

⃞ bestuur

⃞ lid

Naam
Voornaam
Geboortedatum

Nationaliteit

Telefoon

GSM Vader

Vaste
Privé

Geslacht

M/V

GSM Moeder

@

E-mail
Straat
Postcode

Nr

Bus

Nr

Bus

Gemeente

In te vullen indien briefwisseling gewenst op een 2 de adres
Naam
Straat
Postcode

Gemeente

Andere ingeschreven leden van het gezin
(naam, voornaam):

GROEP(EN)
c Turnkriebels (voorkeur 9.00 - 10.00 / 10.00 - 11.00)
c Turnen jongens en meisjes 1 c jongens en meisjes 2
c Trampoline recrea (vanaf 1ste lj)
c Dance Teens 1 en 2
c Toestelturnen meisjes (7,5u na selectie)
c Step c Fatburner c Body sculp c Aerobics
c Airtrack 1 c Airtrack 2 c Airtrack comp
c Turnen jongens en meisjes 4 c jongens en meisjes 3

c Danskriebels
c TRA (*4,5u) c DMT (*4u) (*4,5u)
c Jazz Kids 1
c Jazz Kids 2
c Dans +18j
c Pop Generation (wedstrijddans)
c DMT /TRA comp (*I niveau) (*6u) (*6u30')
c DMT /TRA comp (*7u) (*instappers 6u)
c Breakdance

Lidgeld berekening: verzekering & lidgeld federatie €20 + ______________________
Verhoogde verzekering € 25
Wenst 'T Populairke

o enkel digitaal

o op papier

c Ik geef toestemming om de persoonsgegevens en foto's van mijn kind jonger dan 18 jaar te verwerken
c Ik geef toestemming aan mijn kind om alleen naar huis te gaan
c Ik geef GEEN toestemming aan mijn kind om alleen naar huis te gaan
Opgemaakt te ………………………….op……………………………………….
Handtekening gymnast
Handtekening ouder indien minderjarig.

Betaling

c overschrijving op nr. BE48 0680 7304 1027 (melding: naam gymnast +groep(en))

VOORBEHOUDEN AAN DE CLUB
c Cash

Datum betaling ________________ Ontvanger___________________

Totaal

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door KTDV Populaire Halle, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op
basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en voor direct marketing (om u op de hoogte te houden
van onze activiteiten. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing volstaat het
ons dat mee te delen op contact@populaire-halle.be. Via dit adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u
verwerken en ze verbeteren, wissen of laten over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van
verwerking van persoonsgegevens vindt u op www.populaire-halle.be

