Inschrijfformulier
Ondergetekende schrijft zich hierbij in als lid van Goju-kai Karate-do Emmen (GKE) en
accepteert daarmee de algemene voorwaarden.
Persoonlijke gegevens
Naam:

______________________________________________________

Voornaam:

____________________

Adres:

______________________________________________________

Geb.datum:

____________________

Postcode/Woonplaats: ______________________________________________________
Tel/Mobiel:

______________________________________________________

E-mail:

______________________________________________________

Aantal te volgen lessen: ____________________

Contributie*: ______________________

KBN-lidnr**:

GKN-lidnr** ______________________

____________________

(*zie overzicht tarieven) (** = indien van toepassing)

__________________________________

__________________________________

Datum

Handtekening leerling(e),
ouder(s) of verzorger(s)

Adres:

Kolgans 30

Telefoon: 06 549 53 429

7827 SL

E-mail:

Emmen

Website: www.gojukaiemmen.nl

info@gojukaiemmen.nl

IBAN: NL 40 INGB 0004 795174
KvK:

04084958

Algemene voorwaarden


Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij de karatelessen zal volgen voor eigen risico en
afstand te doen van alle rechten en aanspraken tot het instellen van enige actie tegen GKE of
tegen de leraren die aan deze karateschool zijn verbonden. De ondergetekende verklaart voorts
de leraren te vrijwaren voor rechtsvorderingen en aanspraken.



Ondergetekende verklaart niemand anders dan zichzelf aansprakelijk voor eventueel letsel of
blessure die tijdens trainingen of wedstrijden zijn ontstaan. Schade, ten gevolge van enig letsel of
ongeval van welke oorzaak dan ook zal door ondergetekende zelf moeten worden gedragen.



GKE is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van beschadiging of ontvreemding van kleding
en voorwerpen.



Op christelijke en nationale feestdagen worden er geen lessen gegeven. Gedurende de
schoolvakanties worden geen lessen gegeven. Dit wordt tijdig op de lessen bekend gemaakt, de
contributie wordt doorbetaald.



Bij verzuimde lessen wordt de contributie doorbetaald.



Alleen bij langdurige ziekte of ongeval kan vrijstelling van contributie bekomen worden, alleen in
overleg en mits op tijd gemeld.



Goju-kai Karate-do Emmen zal zorgdragen voor de aanmelding bij de IKGA via de Nederlandse
organisatie Goju-kai Karate-do Nederland. De GKN zal contact opnemen via mail en de
jaarbijdrage en het GKN-lidnummer communiceren.



Ondergetekende verklaart zich aan de gedragsregels, de regels omtrent veiligheid en
persoonlijke hygiëne en de kledingvoorschriften te houden. Deze staan beschreven op de
website onder de huisregels.



Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. De opzegging moet
minimaal een maand voor het aanbreken van het nieuwe kwartaal worden doorgegeven. In geval
van te late afmelding dient men het volledige kwartaal te voldoen. Opzeggingen via derden
worden niet geaccepteerd.



Goju-kai Karate-do Emmen behoudt zich het recht voor tussentijdse wijzigingen aan te brengen.
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Tarieven Goju-kai Karate-do Emmen


Het lidmaatschap is per kwartaal. In principe wordt de contributie ook per kwartaal betaald. Het is
echter ook mogelijk om per maand de contributie te betalen. Bij maandelijks betaling dit graag
vooraf doorgeven zodat dit in de administratie verwerkt kan worden. Maandelijkse betalingen
dienen via automatische overschrijving te gebeuren.



De contributie moet voor het begin van ieder kwartaal (of maand) worden voldaan. Dit kan via
een bankoverschrijving.



Losse lessen die bijvoorbeeld worden gevolgd als extra voorbereiding op een examen of
wedstrijd kosten € 5 per les.



De contributie kan worden overgemaakt naar bankrekening NL40 INGB 00047951 74 t.n.v.
Gojukai Emmen.
Inschrijfgeld

Eenmalig

Inschrijfgeld Gojukai Emmen

€ 10,-

Jeugdlessen 7 t/m 14 jaar

Contributie per kwartaal

Contributie per maand

1 les per week

€ 65,-

€ 22,-

2 lessen per week

€ 97,-

€ 33,-

3 lessen per week

€ 113,-

€ 38,-

4 lessen per week

€ 135,-

€ 45,-

Seniorenlessen vanaf 15 jaar

Contributie per kwartaal

Contributie per maand

1 les per week

€ 85,-

€ 29,-

2 lessen per week

€ 125,-

€ 42,-

3 lessen per week

€ 135,-

€ 45,-

4 lessen per week

€ 145,-

€ 49,-

GKN / IKGA
Leden van GKE worden automatisch ingeschreven bij de Goju-kai Karate-do Nederland (GKN) en
daarmee bij de IKGA. De leden betalen hiervoor een jaarlijkse bijdrage. U ontvangt hiervoor bericht
van de GKN
Bijdrage GKN / IKGA

Bijdrage per jaar

Bijdrage GKN / IKGA Jeugd t/m 15 jaar

€ 12,00

Bijdrage GKN / IKGA Senioren vanaf 16 jaar

€ 24,00
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Toestemmingsverklaring AVG
Voor het goed functioneren van onze karate-school willen wij u graag informeren over de school,
sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we wedstrijdinformatie, -uitslagen en soms ook foto’s en
filmpjes van u plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te
gebruiken.
Met dit formulier geef ik Goju-kai Karate-do Emmen (GKE) toestemming voor de hieronder
beschreven gegevensverwerkingen:


Mij toesturen van de nieuwsbrief van de GKE.



Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op Facebook.



Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website van GKE.



Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen.



Mij aanmelden bij de overkoepelende organisatie IKGA.



Mij toesturen van mail en nieuwsbrieven vanuit de Goju-kai Karate-do Nederland.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven redenen, gegevens en organisaties.
Deze toestemming is geldig gedurende mijn lidmaatschap van de karate-school. Ik mag mijn
toestemming op elk moment intrekken.

__________________________________

__________________________________

Naam

Geboortedatum

__________________________________

__________________________________

Datum

Handtekening leerling(e),
ouder(s) of verzorger(s)

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring
eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.
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