Inschrijfformulier Circuscursus 2019 - 2020 Pavarini
Ondergetekende schrijft zich hierbij in voor de cursus:


Starters (dinsdag, 15.45 – 17.15 uur, € 160 (of 2 x € 85,-))



Basis (dinsdag, 17.30 – 19.00 uur, € 160 (of 2 x € 85,-))



Volwassenen (dinsdag, 20.00 – 21.30 uur, € 200 (of 2 x € 105,-))



Voorstellingsgroep (donderdag, 19.00 – 21.00 uur € 160, (of 2 x € 85,-))



Starters (zaterdag, 09.00 – 10.30 uur, € 160 (of 2 x € 85,-))



Basis (zaterdag, 10.45 – 12.15 uur, € 160 (of 2 x € 85,-))



Gevorderden (zaterdag, 12.45 – 14.15 uur, € 160 (of 2 x € 85,-))



Specialisten (zaterdag, 14.30 – 16.30 uur, € 180 (of 2 x € 95,-))

NB: Familiekorting € 20,00 per ingeschreven cursist vanaf de derde inschrijving uit hetzelfde
gezin.

Naam ………………………………………………………………………………………….
Adres …………………………………………………………………………………………..
Postcode woonplaats ……………….…. ……………………………………………………
Geboortedatum ……………………………………………………………………………….
E-mailadres ouders ……………………………………………………………………………
E-mailadres cursist ……………………………………………………………………………
Telefoonnummer …………………………….

Mobiel ………………………………

Hiermee geef ik, ondergetekende,
-

-

Wel / Geen* toestemming om foto- en/of videomateriaal van de bij de algemene
gegevens vermelde persoon op de site van Pavarini te plaatsen.
Wel / Geen* toestemming om foto- en/of videomateriaal van de bij de algemene
gegevens vermelde persoon op sociale media (waaronder begrepen Facebook) van
Pavarini te plaatsen.
Wel / Geen* toestemming voor gebruik van mijn e-mailadres voor het ontvangen van
informatie omtrent cursussen, lessen en evenementen en nieuwsbrieven van
Pavarini.

Handtekening ……………………………………………………Datum ……………………………
Dit inschrijfformulier volledig invullen en na ondertekening opsturen naar:
Secretariaat Pavarini
p/a Engweg 26
8181 PT HEERDE
of mailen naar: info@pavarini.nl
Na inschrijving volgt een bevestiging van deelname en een verzoek om het verschuldigde
lesgeld over te maken aan Pavarini. Indien financiën een probleem zijn, kan de Stichting
Meedoen u wellicht verder helpen (www.meedoenzwolle.nl).

De cursus bestaat uit 30 lessen op de aangegeven tijden en worden gegeven in de gymzaal
aan de Bachlaan.
Het verschuldigde lesgeld wordt zo spoedig mogelijk overgemaakt op rekening IBAN NL73
INGB 0007779270 onder vermelding van de naam van de inschrijver. Indien gewenst kan
het lesgeld in twee termijnen worden overgemaakt. De tweede termijn dient uiterlijk voor
aanvang van de tweede les in 2019 te worden overgemaakt.
De cursus gaat door als er tenminste 10 inschrijvingen zijn ontvangen. Het aantal
deelnemers is maximaal 20 (volwassenen) tot 25 (overige groepen). Teruggave van lesgeld
alleen in geval de cursus onverhoopt niet doorgaat of gevallen van overmacht, dit laatste ter
beoordeling van het bestuur.

