Stichting A Magia do Quilombo
Inschrijfformulier capoeirales
Persoonlijke gegevens (graag invullen met blokletters)
Voor- en Achternaam:
Apelido (Nickname)*:
Adres:
Telefoonnummer:
Email adres:
Huidig koord*:
* indien van toepassing

Contributie:
Voor actuele contributie prijzen neemt u contact op met stichting A Magia do Quilombo via
amdquilombo@gmail.com.
Betaling:
De volledige contributie dient aan de stichting worden overgemaakt, vooraf aan de eerste dag van de
periode waarin wordt getraind.
Contributie wordt overgemaakt naar rekening nummer: NL 85 RABO 0151.5192.18 t.n.v. Stichting A
Magia do Quilombo te Haarlem o.v.v. de naam van de leerling, de maand en trainingslocatie(s).
Is er twee maal achter elkaar verzuimd te betalen, dan vervalt het recht op training. Tenzij het
volledige bedrag alsnog wordt over gemaakt.
Voor dit bedrag is het mogelijk om ook op de andere locaties te trainen. Een gemiste les kan
bijvoorbeeld worden ingehaald op één van de andere trainingslocaties.
Bij langdurige ziekte of verblijf in het buitenland kan het abonnement worden “gepauzeerd” en
vervolgd worden op een later tijdstip. Dit kan uitsluitend in overleg met de docent.
De stichting behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen worden
minimaal één maand van tevoren bekend gemaakt.
Opzeggen abonnement:
Voor het opzeggen van het abonnement geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen geschiedt
door middel van een schriftelijk bericht aan: amdquilombo@gmail.com.
Met het tekenen van dit document verklaart de ondergetekende geheel zelf verantwoordelijk te zijn
voor eventuele blessures en/of ander letsel opgelopen door deelname aan één van de, door onze
docenten, verzorgde lessen. De lessen zullen worden gegeven door een door de stichting erkende
docent. Het kan voor komen dat tijdens de zomervakantie (juli en augustus) tijdelijk geen lessen
kunnen worden gegeven.
Privacy:
Ik geef toestemming om bovenstaande gegevens te gebruiken voor administratieve en informatieve
doeleinden.
Ja / Nee* (let op: als u geen toestemming verleent voor bovenstaande gegevens, kan
Stichting A Magia do Quilombo u / uw kind niet aannemen als leerling).
Ik geef toestemming om (herkenbaar) beeldmateriaal van mij (naam:.................................) en/of mijn
kind (naam:...............................) te maken en gebruiken voor de website, social media en voor
promotiedoeleinden.
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Ja / Nee*
U heeft het ten alle tijde het recht uw mening te herzien en bovenstaande toestemming in te trekken.
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Datum:
Handtekening leerling / voogd:
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