INSCHRIJVINGSFORMULIER CHINESE BOXING CLUB
NAJAAR/WINTER 2019-2020
(duidelijk invullen in hoofdletters a.u.b.)
NAAM & VOORNAAM : ……………………………………………………………………………..…………………………
STRAAT & NR. : …………………………………………………………………………………………………………………….
POSTCODE & GEMEENTE : …………………………………………………..………………..……………………………..
TELEFOON : …………………………………………….. E-MAIL : ………………………………………….……………..
GEBOORTEDATUM : ……………………………………………………………………………………………….……………
Ik ga akkoord met de voorwaarden en schrijf in voor traditionele taijiquan lessen op de
volgende locatie :
De Sportpit, Steenbakkersstraat 59, 8400 Oostende
Ik schrijf in voor de volgende lessenreeks(en) :
O “Korte Vorm, Tui Shou en Gevechtstoepassingen ” : 20 opeenvolgende maandagen
(uitgezonderd schoolvakanties en feestdag Wapenstilstand) vanaf 09/09/19 tot en met
02/03/20 van 19u-21u (= 40 lesuren). Lidgeld = 320 €
O “Taiji Wapentraining” : 10 maandagen van 21u-22u. Data : 16/09/19, 30/09/19,
14/10/19, 04/11/19, 18/11/19, 02/12/19, 16/12/19, 13/01/20, 27/01/20 en 10/02/20.
Lidgeld = 100 € (*)
Ik schrijf vandaag het bedrag van ………. € over op rekeningnummer BE22 0013 4585 0647
van Chinese Boxing Club.
Om uw cursusplaats te reserveren moeten uw inschrijvingsformulier en uw betaling uiterlijk
op 02/09/2019 binnen zijn! Formulier volledig ingevuld en ondertekend terugsturen naar
ons secretariaatsadres : Chinese Boxing Club, Steenbakkersstraat 40, 8400 Oostende of het
formulier scannen en mailen naar info@chineseboxingclub.com .

DATUM & HANDTEKENING :

(*) Enkel toegankelijk voor gevorderde clubleden in combinatie met de cursus “Korte Vorm,
Tui Shou en Gevechtstoepassingen”. Wie graag een eerste of een nieuwe wapenvorm wil
leren dient een test af te leggen. Neem daarvoor persoonlijk contact op met de lesgever vóór
15 juli!
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Instappen voor de groepslessen kan enkel bij de start van nieuwe cursussen in
september.
Inschrijven kan tot uiterlijk 02/09/2019 door het inschrijvingsformulier terug te
bezorgen en het lidgeld te betalen. Wie de eerste les administratief niet in orde is kan
niet deelnemen.
De minimumleeftijd voor deelname is 12 jaar.
Cursisten die het lidgeld (periode september-maart) betalen zijn verzekerd voor
gebeurlijke lichamelijke ongevallen tijdens de trainingen.
Losse lesbeurten zijn niet mogelijk.
Het lidgeld dient ten laatste op 02/09/2018 betaald te zijn en is niet terugbetaalbaar,
noch overdraagbaar na deze datum. Een eventuele annulering kan schriftelijk (per post
of e-mail) tot uiterlijk 02/09/2019. Uw lidgeld wordt dan vóór 09/09/2019
terugbetaald. Daarbij worden geen kosten in rekening gebracht!
Wanneer een cursus volzet raakt zullen de vroegste inschrijvers (in volgorde van
betaling) voorrang genieten.
Chinese Boxing Club behoudt ook steeds het recht om bij onvoldoende inschrijvingen op
02/09/2018 een cursus te annuleren. In dit geval wordt uw volledige cursusbijdrage
terugbetaald vóór 09/09/2019.
Bij eventuele gezondheidsproblemen raden we aan om eerst uw dokter te raadplegen
alvorens de training aan te vatten.
Het dragen van een bril tijdens de trainingen wordt afgeraden (net zoals sieraden en
uurwerken!). We adviseren om te opteren voor lenzen of een veiligheidsbril. Wie toch
een gewone bril draagt doet dit volledig op eigen risico. Gebeurlijke schade ten gevolge
hiervan zal niet worden vergoed door de verzekering.
Tijdens het werkjaar zijn er geen lessen tijdens de schoolvakanties, op feestdagen of
door uitzonderlijke onbeschikbaarheid van de zaal. Onze leden worden hiervan altijd op
de hoogte gebracht tijdens de wekelijkse trainingen en worden er steeds nog eens aan
herinnerd via onze nieuwsbrief.
PROEFLESSEN zijn omwille van het opbouwende karakter van de lessen en de uiterlijke
inschrijvingsdatum niet mogelijk. Tijdens het schooljaar bieden we initiatieworkshops
aan voor scholen en bedrijven.

