INSCHRIJFFORMULIER Dash’35

GROEPSTRAINING VOOR JEUGD (t/m 20 jaar)
ZOMER 2018
Aangezien in de contributie voor de jeugd t/m 17 jaar trainingsgeld is inbegrepen gaat Dash
er van uit dat deze groep zich in ieder geval opgeeft voor de Standaard groepstraining.
Naam + roepnaam kind: ………………………………………………………………………………………………M / V
Bondsnummer: ………………………………

Geboortedatum: …..…………….

Als je al lid bent, hoef je onderstaande gegevens niet in te vullen, tenzij deze afgelopen jaar zijn gewijzigd.
Adres:…………………………………………………………………………………….………………….……………….
Postcode: ………………

Woonplaats: Dordrecht / ……………………………..

Tel. thuis: …………………………..….……………. Tel. mobiel :………………………..……………………………
E-mailadres:…………………………………………. IBAN-nummer: …………………………………………………
Tenniservaring
Geeft zich op voor:

 Geen

 Weinig
 Standaard groepstraining

 Veel

Tennist: …… jaar

 Extra training 15 lessen
 Extra training 18 lessen
 Extra training 24 lessen

Hieronder aankruisen wanneer verhinderd (maximaal één verhindering na 16.00 uur)
Lestijden
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
13.15-14.00 uur

14.00-15.00 uur

15.00-16.00 uur




16.00-17.00 uur




17.00-18.00 uur





VRIJDAG





Overzicht en voorwaarden kosten Jeugd training:
Standaard groepstraining, 18 lessen van 1 uur per week
in groep van 8 (april t/m september)
- jeugd t/m 17 jaar
- jong volwassenen (18 – 20 jaar)

In Contributie opgenomen
€ 101,50

Extra training 1 uur per week in groep van 4*
15 lessen (juni t/m november, start na voorjaarscompetitie)
18 lessen (april t/m september)
24 lessen (april t/m november)

€ 169,00
€ 194,50
€ 259,00

*

extra trainingen worden in basis in groepen van 4 gegeven. Mocht dit qua indeling niet exact uitkomen, dan zullen de kosten
of het aantal trainingen naar rato worden aangepast. Dit zal in overleg met de ouders gebeuren.
Automatische incasso vindt plaats eind juni 2018.

Door ondertekening van het inschrijvingsformulier gaat u akkoord met de trainingsvoorwaarden en betaling per
automatische incasso.
Datum: ………………………………………… Naam ouder / voogd: ………………………………………………………
Handtekening: …………….………………….…
Formulieren dienen zo spoedig mogelijk doch vóór 10 maart 2018 te worden ingeleverd bij de
trainingsadministratie mevrouw Lia Cohen Lyra 52, 3328 NH Dordrecht e-mail: training@dash35.nl
De trainingstijden worden uiterlijk 25 maart 2018 gepubliceerd op de website van Dash’35 (www.dash35.nl).
U wordt derhalve niet persoonlijk geïnformeerd.

