Inschrijfformulier Van der Putten Taekwon-Do Academy
Achternaam:
Tussenvoegsel:
Voorletters:
Roepnaam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiele telefoonnummer:
E-mailadres:
(Geef hier het mailadres op waar je altijd te bereiken
bent.)

Wil deelnemen aan
wedstrijden:
(Geef hier aan of je interesse hebt om deel te nemen aan
wedstrijden als deze plaatsvinden. Geef aan welke: tuls,
en/of sparring, en/of special technics?)

Hobbies:
(Geef hier al je hobbies die je doet, b.v. andere sporten,
film kijken, computer, etc.)

Opmerkingen:
(Geef hier op of er speciale zaken zijn waar de Sayhunnim (meester) of Boo-sabums (assistent trainers) op
moeten letten. Denk hierbij aan gezondheid, medicijnen,
etc.)

Voorwaarden:
We willen U nog aangeven dat voor de van der Putten Taekwon-Do Academy, een lidmaatschap wordt
aangegaan voor een compleet seizoen van september tot en met juni, waarbij elke maand kan worden
opgezegd. De maanden juli en augustus wordt er geen training gegeven, dit zijn de vakantiemaanden.
Dit lidmaatschap is van kracht tot opzegging, dit betekent dat U dus ook maandelijks deze contributie dient te
betalen. We willen u dan ook graag vragen maandelijks, en bij voorkeur per kwartaal of half jaar, deze
contributie te voldoen bij onze penningmeester. Per bank betalen kan ook bij betaling van minimaal 3
maanden, IBAN NL37 INGB 0006 4671 20 t.n.v. Van der Putten Taekwon-Do Academy, o.v.v. je naam en
contributie maanden (aangeven). Het inschrijfgeld is €5, dit is een éénmalige bijdrage en geldt voor nieuwe
leden, en herintredende leden. Dus ook als je het lidmaatschap tijdelijk stop zet, en daarna weer wil beginnen,
geldt deze bijdrage.
Na het betalen van de 3 maanden contributie, inschrijfgeld en bondsbijdrage kunt u een inlogcode aanvragen
voor de Taekwon-Do website.

Vrijwaring
aansprakelijkheid:
De kaderleden en overige leden van v.d. Putten
Taekwon-Do Academy kunnen nimmer
aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel hoe
ernstig ook opgelopen tijdens
trainingen,wedstrijd (nationaal of internationaal) en
examens. Verder kunnen wij nimmer aansprakelijk
worden gesteld voor diefstal of schade aan
eigendommen van de leden. Deelname aan de
activiteiten van v.d. Putten Taekwon-Do
Academy geschiedt geheel op eigen risico.

Handtekening :
Indien 18 jr en ouder, bij minderjarige ondertekenen
door wettige vertegenwoordiger/ouder/voogd.

Lijst graag invullen, en stuur deze bij voorkeur per email retour. Onder
sommige vragen staat een toelichting, lees deze goed. Mochten er nog
vragen zijn, stuur ze naar emailadres info@itf-tkd.nl en ze zullen z.s.m.
worden beantwoord.

