INSCHRIJFFORMULIER OPEN DAGEN 28-29 april 2018
Volledig invullen in BLOKLETTERS en eventueel AANVINKEN
Persoonsgegevens 1:
Roepnaam:
Straat:
Postcode:
Mobiel telefoonnummer:
Geboortedatum:
Zeilervaring:
Type boot (kruis uw keuze aan) :
Persoonsgegevens 2:
Roepnaam:
Straat:
Postcode:
Mobiel telefoonnummer:
Geboortedatum:
Zeilervaring:
Type boot (kruis uw keuze aan) :
Open Dagen:
Proefvaren zeilboot
Kanovaren (max. 1 uur)

(wijzigingen voorbehouden; gemaakt 18-01-2018)

Achternaam:

M[ ]

V[ ]

M[ ]

V[ ]

Woonplaats:
E-mailadres:
Geboorteplaats:
Relevante medische info:
[ ] Optimist [ ] Pico/ Learling [ ] Valk [ ] Kano

Achternaam:
Woonplaats:
E-mailadres:
Geboorteplaats:
Relevante medische info:
[ ] Optimist [ ] Pico/ Learling [ ] Valk [ ] Kano

Tijdstip: 09.30-11.00 / 11.30-13.00 / 14.30-16.00 uur
Voorkeur tijdstip:
Voorkeur tijdstip:

Ik ben tevens geïnteresseerd in (kruis uw voorkeur aan):
Volwassenzeilcursus
[ ] Vergaderingen
Jeugdzeilcursus
[ ] Schoolkampen
Wedstrijdzeilen
[ ] Uitstappen voor groepen / bedrijven
Sloepen / motorboten
[ ] Kinderfeestjes
Suppen (Yoga)
[ ] Feesten / borrels

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

(kruis uw voorkeur aan)
[ ] 28 april
[ ] 29 april
[ ] 28 april
[ ] 29 april

Vaarbewijs
Teambuilding / coaching
Verkoop boten / kleding
Overnachten
Andere informatie:

[
[
[
[

]
]
]
]

Deelnemersverklaring:
 Na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier reserveren we een plekje voor je.
 Ondergetekende gaat akkoord met de voorwaarden en verklaart dat de deelnemer beschikt over voldoende
zwemvaardigheid (bij geen zwemdiploma dient men melding te maken) en een goede gezondheid en geeft SCL
toestemming voor het nemen van maatregelen van medische of heelkundige aard in geval van ziekte of ongeval.
 Sailcenter Limburg is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, verlies of beschadiging van eigendommen tijdens het
verblijf en activiteiten. Wij raden aan kostbare spullen thuis te laten.
 Bij ondertekenen geef je Sailcenter Limburg toestemming om foto en filmmateriaal te gebruiken voor
promotiedoeleinden.
 Het dragen van reddingsvesten in, aan en op het water stellen wij verplicht en deze reddingsvesten stellen wij
kosteloos ter beschikking.

Handtekening voor akkoord: ………………………………………….

Datum: …………………………………………...

