Schaatstrainingsgroep Geestmerambacht

Inschrijfformulier jeugdschaatsen 2018-2019
De schaatslessen voor kinderen van 7 t/m 12 jaar worden gegeven op ijsbaan De Meent Bauerfeind in Alkmaar.
In deze lessen leren de kinderen de basisprincipes van het schaatsen.
NIEUW dit seizoen is om op woensdagmiddag jeugdschaatslessen te volgen, eventueel in combinatie met ouder/kind schaatsen.
Ouder/kind schaatsen betekent dat u als ouder/verzorger kunt schaatsen terwijl uw zoon/dochter tegelijkertijd schaatsles krijgt. Dit
gaat alleen door als er voldoende belangstelling voor is.
Op woensdag 3 oktober 2018, van 19:30 tot 20:30, uur organiseren wij voor alle ouders en/of verzorgers een informatieavond bij
Otto's Kantoorcentrum (Broeker Werf 14, 1721 PC Broek op Langedijk).
Mocht u vragen hebben, raadpleeg dan onze website www.stggeestmerambacht.nl of neem contact met ons op door een e-mail te
sturen naar info@stggeestmerambacht.nl.
Zaterdag 13 oktober 2018 t/m zaterdag 22 december 2018.
Tijdstip 09.45-10.45 uur. Kosten € 50,- voor een half seizoen.
Woensdag 17 oktober 2018 t/m woensdag 13 maart 2019 (bij voldoende deelname).
Jeugdschaatsles op woensdag
Tijdstip 16.30-17.30 uur. Kosten € 80,- voor een heel seizoen.
Ouder-kind schaatsen op woensdag Woensdag 17 oktober 2018 t/m woensdag 13 maart 2019 (bij voldoende deelname).
Tijdstip 16.30-17.30 uur. Kosten € 80,- voor een heel seizoen.
Jeugdschaatsles op zaterdag

Naam van de school
Voor- en achternaam kind
Straat en huisnummer
Postcode
Geslacht

Plaats
M

V

Geboortedatum

E-mail
Telefoonnummer
Voor- en achternaam ouder
Eenmalige machtiging
Ondergetekende verleent hierbij een éénmalige machtiging aan STG Geestmerambacht om het deelnamegeld van zijn/haar bank- of
girorekening af te schrijven.
IBAN-nummer
Naam rekeninghouder
Datum

Plaats

Handtekening
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en garanderen dat jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden
behandeld en beveiligd. STG Geestmerambacht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG).
Om de sfeer en gezelligheid van de schaatssport vast te leggen, maken wij tijdens de lessen soms foto's die gebruikt kunnen worden voor op de
website of voor andere promotionele doeleinden.
Ik ga er niet mee akkoord dat STG Geestmerambacht sfeerfoto's maakt waar mijn zoon/dochter op staat.
Inleveren van dit door u ingevulde formulier kan op één van de volgende manieren:
- Bij Nanette Dalenberg, Haagwinde 8, 1724 TB te Oudkarspel;
- Per mail een ondertekend exemplaar sturen naar info@stggeestmerambacht.nl;
- Tijdens de informatieavond bij Otto's Kantoorcentrum op woensdag 3 oktober 2018, van 19.30-20.30 uur.

