INSCHRIJFFORMULIER
CHOI YONG
TAEKWONDO
Schrijf in duidelijke blokletters
Voor- en achternaam kind
Adres
Postcode+ Woonplaats
Telefoonnummer
Email adres (in blokletters)
Geboorteplaats
Geboortedatum

:_________________________________
:_________________________________
:_________________________________
:________________________
:________________________
:________________________
:________________________

Verklaren hierbij het navolgende te zijn overeengekomen voor wat betreft het
sportonderricht aan: (a) de ondergetekende zelf of (b) diens minderjarig kind.
Voor- en achternaam ouder
:_________________________________
Geboortedatum
:________________________
1. De eenmalige administratiekosten voor de inschrijving bedragen € 10,00.
2. De contributie bedraagt € 240,00 per jaar en kan in 1 keer (€ 20 korting) of in 4
termijnen van € 60,00 worden betaald. Niet op tijd voldaan betekend niet deelnemen
aan de les. Elk tweede kind uit hetzelfde gezin krijgt 25% korting.
3. De kosten voor de examens bedragen € 10,00 per examen.
4. Choi Yong werkt met een opzegtermijn van één maand.
5. Choi Yong bepaald aan welke eisen de benodigde sportkleding moet voldoen. De
leerling moet zelf voor de aanschaf van die kleding zorgen. Kosten voor een
taekwondo pak zijn €60,00. Na 3 maanden zijn de leden verplicht om een safety set
(hand- en voetbescherming) aan te schaffen, kosten hiervoor bedragen €60,00.
6. De contributie en overige financiën kunnen worden overgeboekt naar:
Dino Sport, IBAN: NL97INGB0007255426 o.v.v. naam van het kind. LET OP! De
kleding moet apart worden overgeboekt.
7. De leerling en/of verantwoordelijke onderwerpt zich aan de door de vereniging
vastgestelde reglementen en verklaart hierbij die reglementen te zullen naleven.
8. De leerling (bij minderjarige de verantwoordelijke) verklaart hierbij, dat het
sportonderricht zal worden ontvangen uitsluitend voor eigen risico en dat de kosten
van enig letsel of ongeval geheel door hem/haar zelf zal worden gedragen. De
leerling verklaart hierbij afstand te doen van alle rechten tot herstellen van een
schadeactie tegen de school wegens vergoeding van kosten, schade en interesten
als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van sportbeoefeningen opgelopen,
of wegens het in ongerede raken van de in de lokale achtergelaten sportkleding en/of
voorwerpen
9. Choi Yong is niet aansprakelijk voor verlies of gestolen eigendommen van de leden.
10. Gezien het karakter van de sport behoudt de school zich het recht voor die
leerling(en) te royeren die naar mening van de vereniging wat geleerd is misbruikt of
elders dan in de sportlokalen toepast, behoudens de door de school georganiseerde
evenementen.
11. De ondergetekende verklaart hierbij dat foto’s tijdens de lessen gebruikt mogen
worden voor onze Facebook en website.
Aldus overeengekomen en getekend te Den Haag : __________________ Datum:________
Namens Choi Yong

De leerling, ouders of verzorger(ster)
WWW.CHOIYONG.NL

Gezondheidsverklaring Choi Yong
Lijdt u of heeft u geleden aan een of meer van de volgende aandoeningen, ziekten
en/of gebreken (hier vallen ook klachten onder)? Kruis dan betreffende vakjes aan.

○ Ja, ik lijdt wel of heb geleden aan onderstaande aandoeningen, ziekten en/of
gebreken.
Zo niet, kruis dan onderstaand vakje aan.

○ Nee, ik lijdt niet of heb niet geleden aan onderstaande aandoeningen, ziekten
en/of
gebreken.
Kruis 1 of meerdere vakjes aan indien dit van toepassing is.

○ ziekten van de hersenen of zenuwen zoals beroerte, toevallen, spierziekten, hoofdpijn,
duizeligheid?

○ verhoogde bloeddruk, beklemming of pijn op de borst, hartkloppingen, ziekten van hart of
bloedvaten?

○ verhoogd cholesterol, suikerziekte, jicht, schildklierafwijkingen, stofwisselingsziekten,
hormoonafwijkingen?

○ aandoeningen van longen of luchtwegen, astma, kortademigheid, hyperventilatie, pleuritis,
bronchitis, langdurig hoesten, allergie?

○ aandoeningen van slokdarm, maag, darmen, lever, galblaas, alvleesklier?
○ goed- of kwaadaardige zwelling of tumor, kwaadaardige aandoeningen, bloedziekte,
bloedarmoede?

○ aandoeningen van spieren, ledematen of gewrichten
○ huidaandoeningen, spataderen, open been, fistels, trombose, embolie?
○ neusaandoeningen, bijholteontsteking, keelaandoening, strottenhoofd- of stembandaandoeningen?
○ ziekten, aandoeningen en/of gebreken (hier vallen ook klachten onder) die niet onder
bovengenoemde categorieën kunnen worden geplaatst?

De gezondheidsverklaring is naar waarheid ingevuld.
Voor- en achternaam ouder:

Datum:

Handtekening cursist(e) of handtekening wettelijk vertegenwoordiger (indien
minderjarig):

WWW.CHOIYONG.NL

