TURNKRING STA PARAAT – P.H.H. HASSELT vzw
Individuele inschrijvingsfiche 2017 – 2018

RECREATIE-GYMNASTEN

Formulier & kopie overschrijving ingevuld terugbezorgen aan je lesgever!
GYMNAST (enkel invullen wat van toepassing is)
Naam:

Voornaam:

Straat:

Nummer / bus:

Postcode:

Gemeente:

E-mail:

Geslacht: M / V

Tel.:

Geboortedatum:

Gsm:

Nationaliteit:

Rijksregisternummer
Maat t-shirt: Jongens □ 3-4 □ 5-6 □ 7-8 □ 9-11 □ 12-13 □ 14-15
Meisjes □ 3-4 □ 5-6 □ 7-8 □ 9-11 □ 12-13 □ 14-15
OUDERS
VADER

MOEDER

Naam:

Naam:

E-mail:

E-mail:

Gsm:

Gsm:

Beroep:

Beroep:

Men (S – 3XL):
Ladies (XS – 2XL):

Ik was lid van de club in 2016-2017: JA / NEE (aanduiden wat past)
Ik turn als 1ste - 2de - 3de - 4de kind van eenzelfde gezin bij de club (aanduiden wat past)
Ik schrijf me in voor: (aanduiden wat past)
Kleuterturnen – Recreatieturnen – Talenten TTm – Talenten TTj– Acro recrea wedstrijd – Toestelturnen TTm recrea
wedstrijd - Ropeskipping – Trampoline – Tumbling – Freerunning – Juffers – Dames – Conditie
Ik turn in de afdeling: (aanduiden wat past)
Centrum – Kuringen – Rapertingen – Runkst – Stevoort – Sint-Lambrechts-Herk
LIDGELD – ENKEL TE BETALEN VIA OVERSCHRIJVING (uiterlijk 1 oktober 2017) – Bedragen zie achterzijde
Sta Paraat Hasselt, rekeningnummer BE11 8335 5668 1448 (GKCC BE BB)
met de vermelding (naam van het kind + afdeling)
Ondergetekende betaalde op

/

/ 2017

euro via overschrijving en voegt een kopie van de overschrijving toe.

GEZONDHEIDSATTEST (in te vullen door de ouders)
Ondergetekende (naam en voornaam)
verklaart dat zoon / dochter jaarlijks een preventief sportmedisch geschiktheidsonderzoek zal ondergaan.

,

Ik verklaar akkoord te gaan met het interne reglement (terug te vinden op de website) en geef hierbij eveneens toestemming aan de club
om tijdens het seizoen 2017-2018 beelden/foto’s van mijn kind te publiceren op de website, folder, sociale media e.d.
Indien ik niet wens dat deze beelden/foto’s gepubliceerd worden, geef ik dat hier aan

Datum:

Handtekening:

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een bestand, beheerd door het secretariaat van Sta Paraat Hasselt. Ze worden gebruikt voor administratieve
doeleinden. U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt hiervan steeds een verbetering vragen (Wet op de privacy dd. 08.12.1992)
Voorzitter: Wim Meyers – Anne Ruttenstraat 34 – 3500 Hasselt – (0494) 54 90 84
Secretaris: Lisy Genné-Hennuy – Europalaan 24 – 3590 Diepenbeek – (011) 32 42 33
website: www.staparaathasselt.be

TURNKRING STA PARAAT – P.H.H. HASSELT vzw
Lidgelden per seizoen

2017 - 2018

1. Recreatie
Disciplines: Turnen, acro, trampoline, ropeskipping, tumbling en freerunning
1 uur per week
1,5 uur per week
2 uur per week
2,5 uur per week
3 uur of meer per week

€ 105
€ 135
€ 165
€ 195
€ 225

Meerdere uren in dezelfde discipline
Bij deelname in meerdere afdelingen in dezelfde discipline, worden de uren samengeteld.
Meerdere disciplines
Bij een combinatie van meerdere disciplines, krijg je een korting van € 10 per extra discipline.
Meerdere kinderen van eenzelfde gezin
Er wordt een korting van € 5 toegepast voor het 2de en het 3de lid van eenzelfde gezin. Het 4de lid is gratis.
De kortingen zijn cumuleerbaar.

2. Gym en sport voor volwassenen
Dames (1 uur per week)
Conditiegroep (1,5 uur per week)

€ 105
€ 135

Voor ieder lid is een club t-shirt inbegrepen in het lidgeld.
Geef zeker jouw maat door op de voorzijde!

Tussenkomst in het lidgeld van een sportclub via uw mutualiteit
Verschillende mutualiteiten zorgen voor een financiële tussenkomst wanneer u een lidmaatschap bij een sportclub afsluit.
Zo kan u eenmaal per jaar een deel van uw lidgeld recupereren. Wij bezorgen u dit attest automatisch per e-mail.

Voorzitter: Wim Meyers – Anne Ruttenstraat 34 – 3500 Hasselt – (0494) 54 90 84
Secretaris: Lisy Genné-Hennuy – Europalaan 24 – 3590 Diepenbeek – (011) 32 42 33
website: www.staparaathasselt.be

