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Vereniging voor kunstschaatsen en ijsdansen Amsterdam

Inschrijfformulier Seizoen 2019-2020 ( 7 september '19 - 28 juni '20 )
Naam rijder voor- en achternaam :
Geboortedatum

:

Adres

:

Postcode - woonplaats

:

Mailadres

:

Telefoonnummer

:

Ingangsdatum Lidmaatschap

:

Bij inschrijving van leden t/m 21 jaar, vragen wij de naam van de ouder / verzorger,
het mailadres en telefoonnummer voor het aangaan van de financiële verplichtingen.
Naam ouder / verzorger

:

Mailadres

:

Telefoonnummer

:

Ondergetekende verklaart hiermee akkoord te gaan met de inschrijving voor het aangegeven lespakket en de
voorwaarden en verplichtingen zoals vermeld in het huishoudelijk reglement. Uw persoonsgegevens zullen
uitsluitend binnen de vereniging worden gebruikt bijvoorbeeld voor facturatie, clubnieuws, correspondentie
mbt de lessen, etc. Deze worden niet aan derden verstrekt. (muv de KNSB en de Jaap Eden hal)
Handtekening rijder

:

Handtekening

:

Ouder / verzorger

Graag het formulier retourneren aan penningmeester@ekijsa.nl
Tijdens evenementen maakt Ekijsa foto's en video's om haar activiteiten te promoten op social media.
Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dat hieronder aangeven. Wij verwachten wel van
rijders om er zelf zorg voor te dragen niet in beeld te zijn bij bijvoorbeeld groepsfoto's.
Ik heb WEL / GEEN bezwaar tegen het gebruikt van foto en/of video materiaal.
(doorhalen wat niet van toepassing is.)
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Vereniging voor kunstschaatsen en ijsdansen Amsterdam

Prijzen algemeen:
Lid jeugd <18
Lid adult >18
Lid Gast
Inschrijfgeld
Familie korting

€
€
€
€
€

50,00
55,00
60,00
15,00
25,00

(eenmalig per 2e gezinslid op het lespakket)

Learn to Skate (LTS) Wintertarief van 7 september t/m 22 maart
Keuze dag:
50 min
prijs
Beschikbare dagen:
1e les per week € 250,00
Maandag 16:00 - 16:50
2e les per week € 225,00
Woensdag 16:00 - 16:50
3e les per week € 210,00
Zaterdag 08:30 - 09:20
Off-Ice 30 min €
50,00
Off-Ice wordt op alle dagen aansluitend gegeven
* De prijzen voor het winterseizoen zullen naar rato van instroom worden berekend.
Learn to Skate (LTS) Zomertarief van 23 maart t/m 28 juni
Keuze dag:
60 min
prijs
Beschikbare dagen:
1e les per week € 150,00
Woensdag 16:10 - 17:10
2e les per week € 145,00
Zaterdag 08:30 - 09:30
Off-Ice 30 min €
30,00
Off-Ice wordt op beide dagen aansluitend gegeven

Learn to Skate (LTS) Adult Zomertarief van 23 maart t/m 28 juni
Keuze dag:
60 min
prijs
Beschikbare dagen:
1e les per week € 150,00
Zondag 08:30 - 09:30
Off-Ice 30 min €
30,00
Off-Ice wordt aansluitend gegeven
Learn to Skate Adult leden kunnen in de zomer ook gebruik maken van de LTS uren op woensdag en zaterdag
Echter is de zondag alleen geschikt voor adult leden gezien de baan gedeeld wordt met wedstrijdrijders.

Prijzen:
* Graag invullen welke dag je af wilt afnemen.
* Off-Ice lessen graag aangeven hoeveel keer per week (deze les is aansluitend op de ijstraining)
* De prijzen voor de zomer gelden voor afname van het gehele zomerseizoen
* Alle prijzen zijn o.v. wijzigingen.
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