INSCHRIJFFORMULIER 2021
De KSI Karate Nederland contributie heeft de volgende opties:
•
•

Kennismakingscursus voor jeugd & volwassenen, voor 4 lessen: 15 euro
Strippenkaart voor volwassenen, 3 maanden geldig voor 10 losse lessen: 93 euro

•
•

Karate 6 tot 9 jaar, 1 x per week trainen | dinsdag: 54 euro per 3 maanden (45 min.)
Karate 6 tot 9 jaar, 2 x per week trainen: 97,50 euro per 3 maanden (60 min.)

•
•

Karate 9 tot 12 jaar, 1 x per week trainen: 73,50 euro per 3 maanden (60 min.)
Karate 9 tot 12 jaar, 2 x per week trainen: 97,50 euro per 3 maanden (60 min.)

•
•

Karate voor volwassenen en jeugd vanaf 12 jaar, 1 x per week trainen: 84 euro per 3 maanden (60 min.)
Karate voor volwassenen en jeugd vanaf 12 jaar, 2 x per week trainen:108 euro per 3 maanden (60 min.)

•

Privé les, op afspraak, Nederlands, English spoken; 25 euro per les (60 min.)

Inschrijfgeld 20,00 euro per persoon (inclusief KSI licentieboek & clubbadge). Geen inschrijfgeld bij kennismakingscursus en strippenkaart. Voor de KSI Bondstarief is het jaarlijkse KSI lidmaatschap voorlopig 16 euro voor
iedereen.
Achternaam: _________________________________________________________
Voornaam (voluit): ___________________________________________________
Geboortedatum: ____________ (dd-mm-jjjj)
Geslacht: Man O Vrouw O
Straatnaam: __________________________________ Huisnummer: ________Postcode: ____________
Woonplaats: _____________________________
Telefoonnummer: ________________________________________________
Email: ______________________________________________________________
Beperkingen / Ziekte__________ja / nee_________________________________
Ouder en/of Voogd invullen indien minderjarig
Achternaam: ______________________________________________________
Voornaam (voluit): __________________________________________________
Geboortedatum: ____________ (dd-mm-jjjj) Geslacht: Man O Vrouw O
Straatnaam: __________________________________ Huisnummmer: ________
Postcode: ____________ Woonplaats: ________________
Telefoonnummer:
Email:
Hierbij verklaar ik de algemene voorwaarden en het privacy reglement te hebben gelezen en akkoord te gaan met de
regeling zoals omschreven in het reglement. (bij minderjarig tekenen door ouders en/of voogd)
contributie:
Plaats: ___________________ Datum: ____________ (dd-mm-jjjj)
Handtekening: ________________________________________________________
KSI Karate - Nederland
Lohengrinstraat 9, 2555 WL Den Haag
T: +31 (0)626532988 | Nl 34 KNAB 0257 408290 | KvK 71378537
E-mail: info@carmentacx.nl

