INSCHRIJVEN
Inschrijfvoorwaarden Twirlteam Surprise
Inschrijven en opzeggen
U kunt uw kind of uzelf inschrijven door dit formulier, ingevuld en ondertekend, in te leveren bij één
van de bestuursleden. Het is handig om een kopie van dit inschrijfformulier thuis te bewaren.
Opzeggen dient schriftelijk of per e-mail bij de penningmeester te gebeuren. De opzegtermijn is 2
maanden.
Aansprakelijkheid
Het volgen van de lessen geschiedt op eigen risico. Voor enig ongeval en/of letsel kan de vereniging
niet aansprakelijk gesteld worden. Bij verlies of beschadiging van de eigendommen van Twirlteam
Surprise worden de ouders van de leden aansprakelijk gesteld.
Contributie en betaling
Na inschrijving, ontvangt u een mail of een brief met de gegevens om te betalen. De contributie wordt
geïnd middels automatische incasso.
⇨ Het inschrijfgeld is € 10,00. Dit is eenmalig.
⇨ De contributie per maand bedraagt € 17,00 en wordt automatisch geïncasseerd.
U ontvangt van de vereniging een trainingspak in bruikleen. De pakken van teams worden door de
vereniging betaald. Indien u besluit op te zeggen in de periode tussen 2 maanden voordat het team
voor de 1e keer opgaat en 4 maanden nadat het team voor het eerst op is geweest, dan worden de
kosten van het pak à € 35,00 bij u in rekening gebracht.
Algemene regels
Van ieder lid wordt verwacht dat zij of hij op tijd aanwezig is voor de training. Wij verzoeken u tijdig
eventuele verhinderingen door te geven. Afmelden kan bij de trainster of het bestuur. De
telefoonnummers vindt u op de website.
De doelstelling van de vereniging is dat ieder lid een plek heeft in een team. In welk team uw kind
wordt geplaatst, is een beslissing van de trainster in overleg met het bestuur.
Verplichte kleding
Tijdens de training is zwarte (trainings-/dans-) kleding verplicht waarin soepel en makkelijk bewogen
kan worden. Als uw kind gebruik maakt van een leen-baton van de vereniging, dient u na twee
maanden zelf een baton aan te schaffen. Twirlschoenen zijn, bij deelname aan een wedstrijd,
verplicht. Wij adviseren de twirlschoenen ook tijdens de trainingen te dragen. Twirlattributen (baton,
schoenen) kunnen via de vereniging besteld worden.
Nieuwsbrief
De vereniging stuurt regelmatig elektronische nieuwsbrieven naar haar leden. Als lid bent u
automatisch geabonneerd op de nieuwsbrief, welke naar uw email adres wordt toegezonden.
Twirl account
Bij uw lidmaatschap hoort een twirl account. Het twirl account geeft toegang tot de Ledenpagina op de
website en stelt u in staat om informatie in te zien welke exclusief is voor leden. Via het profiel van uw
twirl account kunt u uw email adres aanpassen. Het twirl account wordt zo snel mogelijk na
aanmelding voor u aangemaakt, waarna u een activatiecode per e-mail ontvangt.
Twirl account voor minderjarige leden
Minderjarige leden hebben bij aanmelding vaak nog geen eigen email adres. Bij aanmelding wordt in
die gevallen het mail adres van de ouder/voogd gebruikt. Indien uw kind later wel over een eigen email
adres beschikt dan kunt u via het secretariaat een twirl account voor uw kind aanvragen. U behoudt
uw eigen twirl account, tenzij u aangeeft daar geen prijs meer op te stellen.
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Privacy
Onze vereniging verwerkt uw persoonsgegevens of die van uw kind conform onze privacyverklaring
welke u kunt vinden op de website: https://www.twirlteam-surprise.nl/privacy
Door ondertekening van dit formulier aanvaard u onze privacyverklaring.
Persoonsgegevens van minderjarigen
Als uw kind jonger dan 16 jaar is hebben wij uw toestemming nodig om de persoonsgegevens van uw
kind vast te mogen leggen. Zonder deze toestemming kan uw kind niet deelnemen aan wedstrijden.
Publicatie van foto- en/of filmmateriaal
Twirling is een show sport. Daarom vragen wij ieder nieuw lid, of de ouder/verzorger als het lid jonger
is dan 16 jaar, om toestemming om foto- en/of filmmateriaal te mogen publiceren. U kunt deze
toestemming later intrekken. U behoudt altijd het recht om gepubliceerd materiaal te laten verwijderen.
Inschrijfdatum

…………………………………………………………………………………

Naam en voornaam

…………………………………………………………………………………

Adres

…………………………………………………………………………………

Postcode en plaats

…………………………………………………………………………………

Telefoonnummer

…………………………………………………………………………………

Geboortedatum

…………………………………………………………………………………

E-mailadres ouder/voogd ……………………………………………………………………………
E-mailadres lid
(indien beschikbaar)

………….………………………………………………………………………

Minderjarigen

Ik geef wél / géén 1 toestemming om de persoonsgegevens van mijn kind
jonger dan 16 jaar vast te leggen. Indien u hiervoor geen toestemming geeft,
dan leggen wij uw persoonsgegevens vast in plaats van die van uw kind.

Foto's en films

Ik geef wél / géén 1 toestemming om foto- en/of filmmateriaal van mijzelf, of
van mijn kind jonger dan 16 jaar, te publiceren.

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de inschrijfvoorwaarden van Twirlteam Surprise.
Handtekening nieuw lid

……………………………………..

Handtekening ouder/verzorger indien het nieuwe lid jonger dan 18 jaar is

……………………………………..
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Doorhalen wat niet van toepassing is
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