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Inschrijfformulier 12e International Fencing Camp Bocholt 2021
(Met dit ondertekende inschrijfformulier verplicht U zich tot betaling van de
deelnamevergoeding! Restitutieregelingen vind U op pag. 2 van dit formulier)

FENCING TEAM BOCHOLT e.V. (GER) - Maestro's KLUP®-Team (NED)
Inschrijving voor het
12e IFC Bocholt 2021
01-08 Augustus 2021
Naam
Voornaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
E-Mail
Tel.1
Tel. (bij noodgevallen!)

In deze kolom invullen a.u.b.!

Nationaliteit
Geslacht
Geb.-Datum
Vereniging
Wapen

N:
Geslacht:

Maat T-Shirt:

Wapen:

PIN ziekenfonds/zorgverz.
nummer verz'rings-maatschappij

Vegetarisch eten? J/N
Andere diëet-voorschriften?
Allergieën?
Ziektes?
Geneesmiddelen?
A.u.b. beide pagina's goed lezen! Eveneens beide pagina's ondertekenen, a.u.b.!
Persoonlijke handtekening en/of handtekening van een van de ouders of van een wettelijke
vertegenwoordiger:
Plaats, Datum:

FENCING TEAM BOCHOLT e.V.
Vereinsregister Blatt 739 – Amtsgericht Coesfeld
Steuernummer 307/5931/1673 – Finanzamt Borken

Maestro's KLUP-Team
ingeschreven in het handelsregister in Arnhem.
Dossier: 09179726
Lid van de KNAS – nummer: 2013

Hiermede wordt de op pagina 1 genoemde persoon ingeschreven voor het
12e International Fencing Camp Bocholt 2021
A. Fencing Camp Bocholt – Internationaal trainingskamp schermen: 01.08.2021 – 08.08.2021
 6 dagen training, individuele lessen, overnachtingen in 2-pers.kamers, complete verzorging van
alle maaltijden, (sport-)-drinken vrij, transport hotel-sporthal v.v., alle extra activiteiten en het
avondprogramma
B. Service paket zoals boven, maar zonder overnachting en avondeten. Ontbijt en lunch is incl.
A. Prijs: 529,- EURO inschrijven en betalen voor 01.07.2021.
B. Prijs: 409,- EURO inschrijven en betalen voor 01.02.2021.
C. Extra: 50,- EURO voor een transfer van/naar een Airport of een Treinstation.
D. Dit jaar a.u.b. pas betalen, wanneer wij bevestigen dat het Camp plaatsvindt!
E. In het geval dat zich meer als 80 deelnemers/-sters inschrijven geldt de volgorde van e-mailontvangst: datum en tijdpunt.
Restitutie: in het geval, dat U na een geldige en geaccepteerde inschrijving, de reservering moet of wilt annuleren, ontstaan
de volgende kosten: t/m 30.06.2020 25% van de complete prijs. Na 30.06.2021 100% van de complete prijs! U heeft dan
geen recht meer op restitutie! Behalve als het 12e #IFCB2021 toch nog veroorzaakt door de Corona-Pandemie moet worden
afgezegd.
Uitsluiten van aansprakelijkheid:
Fencing Team Bocholt e.V. en Maestro's KLUP-Team wijzen iedere aansprakelijkheid in geval van lichamelijke of materiële
schade af! Wij raden U aan een reis- en annuleringsverzekering en een ongevallen verzekering aftelsuiten.

Dit inschrijfformulier is Uw rekenig! Een kopie opslaan a.u.b.
Van een van de ouders of van een wettelijke vertegenwoordiger:
Complete Naam, Adres, E-Mail-Adres, zowel als Tel. bij Noodgevallen en Handtekening
Naam:
Adres:
Postcode + Plaats:
Land:
E-Mail:
Tel. Bij noodgevallen:
Handtekening van een van de ouders of van een wettelijke vertegenwoordiger:

Plaats, Datum:

Persoonlijke Handtekening van de deelnemer:

Plaats,Datum:

(Met hun handtekening bevestigen de deelnemer en/of de wettelijke vertegenwoordigers de juistheid van
alle aangegeven informatie)

Met Uw handtekening en met het toesturen en afgeven van dit inschrijfformulier verleent U zonder
uitzondering toestemming voor het gebruik en voor publicatie van alle media, foto's en videoopnames, die tijdens het 12e International Fencing Camp Bocholt 2021 geproduceerd worden en
waarop de deelnemer, dan wel de deelneemster kan worden herkend. Ook met het noemen van de
naam. Indien U dit afwijst, dient U deze wens expliciet met een extra schrijven aan de organisatie
kenbaar te maken!
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Maestro's KLUP-Team
ingeschreven in het handelsregister in Arnhem.
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