ICHI REI AIKI DOJO
4 GRATIS PROEFLESSEN EN LIDMAATSCHAP
1. INFORMATIE VAN DE SPORTBEOEFENAAR :
NAAM
VOORNAAM
GEBOORTEDATUM
RIJKSREGISTERNUMMER
GEMEENTE + POSTCODE
STRAAT + NUMMER
TELEFOONNUMMER / GSM
E-MAIL

2. INFORMATIE VAN DE OUDERS VOOR DE MINDERJARIGE SPORTBEOEFENAAR :
NAAM
VOORNAAM
GEBOORTEDATUM
RIJKSREGISTERNUMMER
GEMEENTE + POSTCODE
STRAAT + NUMMER
TELEFOONNUMMER / GSM
E-MAIL

3. DATA PROEFLESSEN :
…..…/…..…/20…..

…..…/..……/20…..

…..…/..……/20…..

…..…/…..…/20…..
1

4. LIDGELD T.A.V. DE VZW ICHI REI AIKI DOJO :
IBAN BE67 7370 3851 3487
BIC
KREDBEBB
Met mededeling : lidgeld / verzekering jaar + naam voornaam deelnemer
volwassene (+16 jaar)
bedrag incl. verzekering :
jeugd (10 - 16 jaar) bedrag incl. verzekering :
Nota : de persoonlijke gegevens zullen volgens de wet op de privacy behandeld worden.

5. HUISHOUDELIJKE REGLEMENT :
Voor het huishoudelijk reglement van de Ichi Rei Aiki - dojo verwijzen wij naar de informatie onder
‘etiquette’ op onze website www.irad.be

6. AIKIDO PASPOORT :
Eens aangesloten bij de Ichi Rei Aiki - Dojo ontvangt de sportbeoefenaar op basis van de aangeleverde
gegevens, een persoonlijk TAE (Traditional Aikido Europe) aikido paspoort waarin zijn/haar
graderingen worden bijgehouden. Dit aikido paspoort moet door de eigenaar zelf voorzien worden van
een pasfoto en een handtekening.

7. AKKOORD :
Hierbij verklaart de sportbeoefenaar (of de verantwoordelijke van de minderjarige sportbeoefenaar)
kennis te hebben genomen van:
* het huishoudelijk reglement op de website www.irad.be ;
*het feit dat een nieuw lid kosteloos mag deelnemen aan vier gratis proeflessen. Maar om verder te
kunnen deelnemen aan de reguliere trainingen, een deelnemer zich vooraf in orde moet gesteld
hebben met het de nodige administratieve documenten, het lidgeld en de verzekering. Het
lidmaatschap wordt pas aanzien als voltooid, indien het lidgeld en de verzekering voor aanvang van de
1e reguliere les op het rekeningnummer van de Ichi Rei Aiki-dojo (cfr. supra) staan gestort ;
*het feit dat men op eigen risico en verantwoordelijkheid traint tijdens de kennismakingsles(sen).
Zolang de deelnemer niet verzekerd is (en niet als lid is ingeschreven) ontslaat hij/zij onherroepelijk
de club, het bestuur, de trainers en alle andere leden van elke burgerlijke aansprakelijkheid (art.1382
e.v. Burgerlijk Wetboek).
Nota: bij gebeurlijke ongevallen zal de verzekering van de Ichi Rei Aiki-dojo wel tussenkomen ;
*het feit dat een deelnemer verantwoordelijk is voor het materiaal dat aan hem/haar ter beschikking
werd gesteld tijdens een training ;
Voor akkoord,

De aikidoka
(naam en handtekening)

Nazareth / Brugge, ...... /……./20....

De ouder van de minderjarige
(naam en handtekening)
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