Recente pasfoto!
Graag met
paperclip en niet
plakken.
(naam &
geboortedatum.
achterop!)

Inschrijvingsformulier 2017 - 2018
Ik schrijf me in voor:____________________________(*)

Datum inschrijving:

Persoonsgegevens ( *)
Naam:_____________________________________(M/V) Geboortedatum:___________________
Thuisadres (*)
Straat:__________________________________________________ Huisnummer:_______________
Postcode:________________Woonplaats________________________Telefoonnummer:_____________
E-mailadres:___________________________@_______________________________________________
Verblijfadres (*)
Straat:_____________________________________________________Huisnummer:________________
Postcode:_________________Woonplaats:__________________________________________________
E-mailadres:___________________________@______________________________________________

Wilt u uit veiligheidsoverwegingen de volgende vragen beantwoorden?
Is sprake van medische bijzonderheden? (W.o.: hepatitis, epilepsie (mate en frequentie), diabetes, etc.)
___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Is speciale begeleiding gewenst?____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Zijn er overige bijzonderheden die u ons mee wilt delen?________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Voor iedereen geldt dat, ondergetekende zich verplicht om de leiding van de activiteit, over de
persoonlijke omstandigheden van de deelnemer of wijzigingen daarin, van belang voor een veilig verloop
van de activiteit, voorafgaande aan de deelname, te informeren. In het kader van het veiligheidsbeleid dient
bij een langere duur van de wijziging, hernieuwd een inschrijfformulier te worden aangeleverd.

Overige bepalingen,
- Door inlevering van het volledig ingevulde inschrijfformulier wordt men definitief lid van Basissport
Limburg.
- Na indiening van het inschrijfformulier is iedere deelnemer, ongeacht de duur van de deelname, zonder
uitzondering verplicht om de verzekeringskosten ad € 13,00/jaar te voldoen.
- Bij inschrijving gaat de deelnemer akkoord met het betalen van de contributie en indien van toepassing,
de vervoersbijdrage vanaf de datum van inschrijving tot minimaal aan het einde van het lopende seizoen.
Voor uitzonderingen zie website www.basissport-limburg.nl onder: Stichting, deelname, deelnemers.
- Beëindiging van het lidmaatschap is slechts mogelijk door opzegging via info@basissport-limburg.nl.
Zonder bericht van afmelding blijft de deelnemer geregistreerd voor het nieuwe seizoen en verbindt zich
aan de voorwaarden van het lidmaatschap..
- Ondergetekende heeft geen / wel bezwaar tegen het gebruik van foto – en ander beeldmateriaal van
bovenstaande deelnemer (*).
-Gevraagd wordt de factuur te sturen naar ………………………….........…………………………....(*)
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.basissport-limburg.nl.
______________________________________________________________
Plaats:
(*)
Handtekening:
Datum:
(*)

(*)

Met uitzondering van de algemene persoonsregistratie, worden de gegevens uitsluitend door de verantwoordelijke docent en in dienst van het
veiligheidsbeleid, gebruikt . Gelieve het volledig ingevulde formulier aan de leiding van de activiteit te overhandigen, of te sturen naar:
Stichting Basissport Limburg, Postbus 236, 6130 AE Sittard of mailen naar: info@basissport-limburg.nl

Gegevens met een (*) dienen altijd te worden ingevuld.

