INSCHRIJVINGSFORMULIER KIT VZW
SEIZOEN 2019-2020 - RECREATIEF
GELIEVE ONDERSTAAND FORMULIER VOLLEDIG IN TE VULLEN.
MAAK BIJ VOORKEUR GEBRUIK VAN DRUKLETTERS.

WIST JE DAT JE OOK ONLINE KAN INSCHRIJVEN VIA ONZE WEBSITE? SNEL EN GEMAKKELIJK!
Gegevens gymnast:
Naam: ....................................................................

Voornaam: .........................................................

Geboortedatum: ....................................................

Geslacht:  Vrouw  Man

Nationaliteit:  Belg  Ander: .........................................................
Straat: .........................................................................................
Postcode: .................................

Huisnr: .............. Bus: ................

Gemeente: ................................................................................

Contactgegevens: *schrappen wat niet past
E-mail mama/papa/contactpersoon*: .....................................................................................................
(contact + login op ‘My Gymfed’)
E-mail mama/papa/contactpersoon*: .....................................................................................................
E-mail gymnast: ........................................................................................................................................
Opmerking: Heel wat communicatie binnen onze club verloopt via e-mail en het gebruik van nieuwsbrieven.
Aan de hand van de nieuwsbrieven blijf je als ouder op de hoogte van het reilen en het zeilen binnen onze
club. Je kan je voor deze nieuwsbrief ten allen tijde uitschrijven. Hou er dan wel rekening mee dat je mogelijk
interessante informatie niet meer verneemt.

GSM mama/papa *: +32 ............................................................................................................................
GSM mama/papa/contactpersoon*: +32..................................................................................................
GSM gymnast: +32.....................................................................................................................................



Ondergetekende en gymnast aanvaarden de voorwaarden van het huishoudelijk reglement van de vzw Koninklijke Ieperse
Turnkring. Terug te vinden op de website : http://www.kitieper.be/huishoudelijk-reglement/.



Ondergetekende en gymnast aanvaarden de privacyverklaring (GDPR) van de vzw Koninklijke Ieperse Turnkring. Terug te
vinden op de website : http://kitieper.be/privacyverklaring/



Ondergetekende en gymnast geven toestemming aan de vzw Koninklijke Ieperse Turnkring om foto's te nemen en opnames te
maken van de ingeschreven gymnast en de publicatie ervan op website van KIT of sociale media (o.a. facebookgroepen),
brochures…De vzw Koninklijke Ieperse Turnkring mag het beeldmateriaal en de opnames gebruiken om de ouders hun kind in
actie te laten zien tijdens de lessen, wedstrijden en andere clubactiviteiten en ter promotie van de club en turnen.



Ondergetekende wenst zich te abonneren op de periodieke nieuwsbrief (per e-mail) van de vzw Koninklijke Ieperse Turnkring
om zo op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen binnen de club. U kan zich te allen tijde terug uitschrijven, via de link
onderaan elke nieuwsbrief.

Datum:

Handtekening ouder/voogd

Handtekening gymnast (+12 jaar)

Onderstaande schrijft zijn/haar kind in voor de trainingen zoals op de volgende pagina aangestipt.
Het totaal aan lidgeld bedraagt hiervoor € …………………  cash  bancontact  per overschrijving
betaald op ……../......../20……..
In het inschrijvingsbedrag werden de kortingen verrekend.
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KLEUTERTURNEN (gemengd)
Groep

Geboortejaar

Welpen 3 jaar

2016

Welpen 4 jaar

2015

Moment
Woensdag
15u30 – 16u30
Woensdag
14u30 – 15u30

Lidgeld
€ 110,00
€ 110,00

BASISGYM
Groep
Pupillen 5-6 jaar (gemengd)

Geboortejaar
2013-2014

Moment
Of woensdag*
13u30 – 15u00
Of zaterdag*
13u30 – 15u00

Lidgeld
€ 170,00
€ 170,00

BASISGYM Toestelturnen
Benjamins 7-8 jaar (meisjes)

2011-2012

Miniemen 9-10 jaar (meisjes)

2009-2010

Scholieren 11-12 jaar (meisjes)

2007-2008

Juniores/seniores +12 jaar (meisjes) 2006 en ouder
Jongens +7 jaar

2012 en ouder

BASISGYM Tumbling + Trampoline (gemengd)
Groep
7-8 jaar

9-10 jaar

11-12 jaar

+12 jaar

Geboortejaar

2011-2012

2009-2010

2007-2008

2006 en ouder

Zaterdag
14u30 – 16u00
Zaterdag
15u30 – 17u00
Donderdag
18u30 – 20u00
Zaterdag
10u30 – 12u30
Zaterdag
09u00 – 10u30
Moment
Of woensdag*
16u00 – 17u30
Of zaterdag*
10u30 – 12u00
Of maandag*
17u00 – 18u30
Of woensdag*
15u00 – 16u30
Of dinsdag*
17u00 – 18u30
Of woensdag*
15u00 – 16u30
Of woensdag*
13u00 – 15u00
Of zondag*
09u00 – 11u00

€ 170,00
€ 170,00
€ 170,00
€ 210,00
€ 170,00
Lidgeld
€ 170,00
€ 170,00
€ 170,00
€ 170,00
€ 170,00
€ 170,00
€ 210,00
€ 210,00

*: Omdat we iedereen de kans willen geven om bij KIT IEPER te turnen, hebben we sommige groepen op twee
verschillende momenten gepland. Je kan slechts voor één van deze twee momenten kiezen.
KORTINGEN
1 kind in meerdere groepen (-20 %)
Korting 2de kind basisgroep (€ -20,00)
Korting 3de kind basisgroep (€ -25,00)
Korting 2de kind competitie (€ -35,00)
Korting 3de kind competitie (€ -40,00)
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