TRAININGSDAGEN & -TIJDEN

Maandag:
18.00 – 19.00 uur

Kihon no kata – Kata - Kumite training Jeugd* (gevarieerde training)

19:00 – 20:00 uur
------------------------------Woensdag:
18.30 – 19.30 uur

Kihon no Kata - kata – Kumite training Junioren/ Senioren

19.30 – 20.30 uur
Vrijdag:
19:00 – 20:00 uur

Kihon no kata - kata - Kumite training Junioren/Senioren (gevarieerde training)

Zondag
11:00 -12:00 uur

Kihon no kata – kata - Kumite training Jeugd (gevarieerde training)

Gevarieerde training

Jeugd/ junioren / Senioren

Kumite training jeugd/junioren/senioren - Selectie BKTT

* Jeugd is vanaf 5 t/m 12 jaar. De groep wordt (indien mogelijk) in de les gesplitst, zodat iedereen zoveel mogelijk op zijn/haar niveau les krijgt.

Contributie per maand:
Leeftijd
o t/m 12 jaar
o 13 jaar en ouder

(Toepassing aankruisen)

Kosten per maand
€ 19,€ 27,50

Bij inschrijving dient eenmalig een bedrag betaald te worden voor inschrijfgeld, lifetime membership, karate
paspoort en bondsgeld). Voor de junioren(tm 15 jaar) is dit een bedrag van € 47,50 en voor de senioren(vanaf 16 jaar) € 52,50.
Dit bedrag kan alleen via automatische incasso.

Tevens dient u 2 pasfoto’s in te leveren.
1. Kyokushin paspoort Kyokushin World Federation
2. Membership card
Kyokushin World Federation
Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
Voor de Junioren:
Inschrijfgeld
Membership Card
KWF Paspoort
Bondsgeld (tm15 jaar)
Badge

€ 10,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 22,50
€ 5,00

Voor de Senioren:
Inschrijfgeld
Membership Card
KWF Paspoort
Bondsgeld (vanaf 16 jaar)
Badge

€ 10,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 27,50
€ 5,00

 Tijdens de schoolvakanties van het basisonderwijs komen de trainingen te vervallen.
 Het beoefenen van deze sport geschiedt volledig op eigen risico en het is niet toegestaan om de geleerde technieken
buiten de Dojo te gebruiken.
 Bondsgeld wordt ieder kalender jaar medio februari afgeschreven!

Inschrijfformulier / Machtigingsformulier
Voornaam: ________________________

Achternaam: _____________________________________

Geboortedatum: ___________________________________
Adres:

__________________________

PC & Woonplaats: _________________________________

Telefoon: _________________________

Email: __________________________________________

Medische beperkingen (niet verplicht):
____________________________________________________________________
Contributie per:_______________________

Regeling Machtiging
Waarvoor machtigt u?
U geeft een machtiging af voor de maandelijkse contributiebetaling en voor de jaarlijkse betaling van
het bondsgeld. Het bondsgeld wordt per kalender jaar, medio februari, voor het komende jaar
geïncasseerd. Bij het bereiken van de 13-jarige leeftijd wordt de incasso automatisch aangepast.
Een reeds afgeschreven bedrag terugboeken
Indien u het niet eens bent met een afgeschreven bedrag, dan kunt u het bedrag binnen 30 dagen terug
laten boeken.
Ondergetekende gaat akkoord met de hierboven beschreven regels en geeft hierbij een machtiging af
aan Budo Kai Tora Tora om maandelijks de verschuldigde contributie en jaarlijks medio Februari het
bondsgeld af te schrijven van onderstaand rekeningnummer:
Bank- of gironummer/ IBAN (1verplicht)

: ______________________________

Naam rekeninghouder

:_______________________________

Datum

:_______________________________

Handtekening

:_______________________________

Handtekening (indien minderjarig) ouder(s):_______________________________

Opzeggen:
Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen, dan dient u dit schriftelijk door te geven aan de
ledenadministratie van BKTT, per email: info@bktt.nl BKTT hanteert een opzegtermijn van 1 maand.
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Vanaf 1 februari 2014 maakt iedereen in Nederland alleen nog maar gebruik van IBAN/BIC

