Elegantia
Ritmische

v.z.w.

Gymnastiek

Aangesloten bij Gymfed. Vlaanderen en de Kon. Belg. Turnbond

Stamnr. : N 998

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2021 – 2022
Recreatieve groepen
NAAM + VOORNAAM : ............................................................................................
STRAAT +Nr : .........................................................................................................
POSTNUMMER + GEMEENTE :..............................................................................
TELEFOONNUMMER : ...........................................................................................
E-MAILADRES : ......................................................................................................
GEBOORTEDATUM : ..............................................................................................
NATIONALITEIT : .....................................................................................................

Schrijft in voor (Kruis het juiste bolletje aan) :
Afdeling Lille :
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag

kleuters geboren in 2017 en 2016 (17u45 – 18u45)
R.G. voor het 1e + 2e leerjaar (17u45 – 18u45)
R.G. voor het 3e tem 6e leerjaar (18u50 – 19u50)
R.G. voor meisjes middelbaar (18u50 – 19u50)

O
O
O
O

€80
€80
€80
€80

In te vullen door Elegantia : (Bedrag = lidgeld + verzekering) Betaald op : .......................
(1ste kind : €80, vanaf het 2de kind : €70 - in hetzelfde gezin)

Afdeling Malle :
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

R.G. voor het 1e + 2e + 3e leerjaar (18u – 19u)
R.G. voor het 4e +5e + 6e leerjaar (19u – 20u)
R.G. voor het middelbaar (19u – 20u)

O €80
O €80
O €80

In te vullen door Elegantia : (Bedrag = lidgeld + verzekering) Betaald op : .......................
(1ste kind : €80, vanaf het 2de kind : €70 - in hetzelfde gezin)
De persoonsgegevens die aan gymvereniging Elegantia worden meegedeeld, worden enkel gebruikt voor de
inschrijving van onze leden bij de federatie, voor het afsluiten van de verzekering en voor een vlotte werking van
de gymvereniging. De leden van het bestuur, die toegang hebben tot deze gegevens, zullen de verstrekte
gegevens onder geen enkel beding aan derden doorgeven. Verdere informatie i.v.m. het privacybeleid
(GDPR) kan je vinden op de website van Elegantia. De informatie over de werking en de afspraken binnen de
vereniging Elegantia kan je vinden in de infofolder die je zal ontvangen bij definitieve inschrijving.

Handtekening ouder(s)
of handtekening lid indien +18 jaar.

