Schaatstrainingsgroep Geestmerambacht

Inschrijfformulier jeugdschaatsen 2021-2022
Opgericht: september 1969
Lid van KNSB en Schaats Federatie Alkmaar

Kamer van Koophandel: 40636953
Rabobank IBAN: NL 38 RABO 0346656613

Wil je zien of schaatsen een sport is die bij je past? Wil je met veel plezier actief bezig zijn?
Wil je de basisvaardigheden van het schaatsen leren voor als er natuurijs ligt?
Meld je dan nu aan voor jeugdschaatsen!
Jeugdschaatsen op zaterdag

Zaterdag 9 oktober 2021 t/m zaterdag 18 december 2021
Tijdstip 10.00-11.00 uur. Kosten € 50,00.

Voortgezet jeugdschaatsen op woensdag

Woensdag 13 oktober 2021 t/m woensdag 9 maart 2022
Tijdstip 16.30-17.30 uur. Kosten € 70,00.

Ouder-kind schaatsen op woensdag
(onder begeleiding van een trainer)

Woensdag 13 oktober 2021 t/m woensdag 9 maart 2022
Tijdstip 16.30-17.30 uur. Kosten € 70,00 per persoon.

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

Volledig ingevulde en ondertekende formulieren graag per e-mail versturen naar info@stggeestmerambacht.nl
Inschrijven kan tot en met donderdag 30 september 2021.
Mocht u vragen hebben, bezoek dan onze website www.stggeestmerambacht.nl/jeugdschaatsen of neem contact met ons op door
een e-mail te sturen naar info@stggeestmerambacht.nl.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en garanderen dat 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. Door inschrijving van uw zoon/dochter gaat u akkoord met het plaatsen van sfeerfoto's en/of filmpjes die tijdens de lessen worden gemaakt.

