Inschrijfformulier Survivalrun Vereniging Harderwijk

Proefles
U heeft recht op twee gratis proeflessen. Dit formulier dient u in te vullen, te ondertekenen en uitgeprint mee te nemen naar de
training. Voor de proeflessen vult u alleen het bovenste deel van het inschrijfformulier en het blok van ondertekening in.

Datum eerste proefles

Datum tweede proefles

Naam

E-mailadres

Telefoonnummer

Noodtelefoonnummer

Geboortedatum

man/vrouw

Heeft u blessures of andere zaken waar de
trainer rekening mee moeten houden?

Lidmaatschap
Besluit u lid te worden, dan vult u dit deel van het inschrijfformulier ook in. Dit formulier kunt u bij uw trainer afgeven.

Adres
Postcode + woonplaats
Datum ingang lidmaatschap
Lidmaatschapsnummer Survivalrun Bond
Nederland

Tarieven (Aanvinken wat voor u van toepassing is)
Jeugd survivalruntraining

€ 55,- per kwartaal

1,5 uur (1 training) per week

€ 210,- per jaar

of

€ 70,- per kwartaal, PLUS

PLUS-abonnement (= 2 x 1,5 uur training per week (2 trainingen) en mogelijkheid
om extra te trainen op vastgestelde tijden)

€ 265,- per jaar, PLUS

Volwassen survivalruntraining

€ 65,- per kwartaal

1,5 uur (1 training) per week

€ 250,- per jaar

of

€ 85,- per kwartaal, PLUS

PLUS-abonnement (= 2 x 1,5 uur training per week (2 trainingen) en mogelijkheid
om extra te trainen op vastgestelde tijden)

€ 320,- per jaar, PLUS

Gezinskorting Er is gezinskorting mogelijk vanaf het derde ingeschreven

30% korting

gezinslid. Bij drie ingeschreven gezinsleden krijgt u 30% korting op het minst
betalende lid, bij vier 40% en bij vijf of meer gezinsleden 50% korting op het minst
betalende lid. De voorwaarde hiervoor is dat u allen op hetzelfde adres woont.

40% korting

10- Strippenkaart 10 Keer 1,5 uur trainen. De kaart is 1 jaar geldig.

€70,00

50% korting

Ondertekenen
Ik heb het formulier naar waarheid ingevuld
en ga akkoord met het reglement.

https://svharderwijk.nl

Datum:

Handtekening (t/m 18 jaar handtekening
van ouder/verzorger):

Survivalharderwijk@gmail.com

Trainingstijden
Maandag

19.30 – 21.00

Training volwassenen (met vastgestelde training)

Donderdag

19.30 – 21.00

Training volwassenen (met vastgestelde training)

Zaterdag

09.00 – 10.30

Training jeugd

09.30 – 10.30

Training volwassenen (zonder vastgestelde training van een trainer)

09.00 – 10.00

Training volwassenen (op verzoek zonder vastgestelde training van

Zondag

een trainer)

Kleding
Het dragen van een strakke lange broek/legging en hoge sokken, waardoor de benen bedekt zijn, is verplicht
tijdens te training. Dit om schaafplekken zoveel mogelijk te voorkomen. Verder zijn trailrunningschoenen
ideaal, maar zeker geen must. In de winter helpt zogenaamd “thermo ondergoed” om warm te blijven.
Handschoenen, loshangende kleding en het dragen van sieraden bij de trainingen zijn in verband met de
veiligheid niet toegestaan.
Contributie
Het inschrijfgeld bij Survivalrunvereniging Harderwijk bedraagt €5,00. Het lesgeld dient vooraf per kwartaal of
jaar te worden voldaan per bankoverschrijving. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de
vereniging kan alleen tijdens de eerste twee maanden van een kwartaal en schriftelijk gemeld worden. Als
een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het
eerstvolgende kwartaal, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet kan worden
verwacht dat het lidmaatschap moet voortduren. De tarieven kunnen aangepast worden na besluit van de
Algemene Leden Vergadering. Bij afwezigheid of ziekte wordt de contributie gewoon doorberekend, tenzij
anders overeengekomen. Het IBAN-nummer is NL48RABO03327648 69.
Survivalrun Bond Nederland (SBN)
Survivalrun Vereniging Harderwijk is aangesloten bij de Survivalrun Bond Nederland (SBN). Lidmaatschap
bij de SBN is verplicht voor alle sportende leden. Wij vragen aanstaande leden zich (eerst) als lid aan te
melden bij SBN (online via www.survivalbond.nl - circa € 17,50 per jaar). Zonder een ingevuld SBN
lidmaatschapsnummer kunt u geen lid worden van Survivalrun Vereniging Harderwijk. Via de SBN is de
sporter o.a. tegen ongevallen verzekerd tijdens de trainingen.
Reglement
• Trainingen worden het hele jaar door gegeven met uitzondering van de schoolvakanties (regio midden)
en de feestdagen.
• Zonder aanwezigheid van een trainer mag u zich niet in de hindernissen begeven.
• Survivalrun Vereniging Harderwijk kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor blessures
of vermiste voorwerpen.
• Al het beeldmateriaal dat gedurende de training wordt gemaakt door Survivalrun Vereniging Harderwijk
kan worden gebruikt voor social media en commerciële doeleinden. Indien u hier bezwaar tegen heeft
dient u dit schriftelijk aan te geven bij het bestuur van de vereniging.
• Verdere regelgeving kunt u lezen in de statuten en de gedragscode van de Survivalrun Vereniging
Harderwijk.
Locatie
Sportpark de Strokel, Strokelweg 5a, Harderwijk. De ingang van het survivalrunterrein is bij
voetbalvereniging VVOG. Daarna doorlopen tot de hoogspanningsmast. Aan de linkerzijde bevindt zich
atletiekvereniging Athlos en rechts het survivalrun terrein.

https://svharderwijk.nl

Survivalharderwijk@gmail.com

