Beste Dindua leden,
Zaterdag 23 maart 2019 organiseren we weer de clubkampioenschappen! Iedereen kan mee doen,
want voor alle leeftijden hebben we een categorie.
De allerkleinsten kunnen meedoen op het bewegingsbaan parcours. Onder begeleiding mogen zij
laten zien wat ze allemaal wel niet kunnen voor truckjes en qua klimmen & klauteren!
Voor de kinderen van 5-7 jaar, die net beginnen aan wedstrijden, hebben we de categorie Smileys. De
oefeningen van de kinderen zullen beoordeeld worden met een smiley i.p.v. een cijferscore.
Vanaf 7 jaar kan je meedoen aan de wedstrijd waarin we de reguliere oefenstof beoordelen.
Ook dit jaar is er naast de reguliere turnonderdelen de mogelijkheid voor de springers uit de
springgroep om mee te doen! Hierbij spring je de onderdelen trampoline, tumbling en kast/pegasus.
De wedstrijddag wordt gehouden in de Drenkwaard in Zuidland en de wedstrijden zullen in ochtend
beginnen. Welke tijden je precies turnt hangt af van het aantal inschrijvingen. Je ontvangt daarom in
maart nog een bevestiging van de inschrijving met het tijdschema. De kosten voor de
clubkampioenschappen verschillen per categorie:
•
•
•
•

Bewegingsbaan voor de allerkleinste (tot 5 jaar):
Smileys, oefenstof zonder cijferbeoordeling (5 tot 7 jaar):
Reguliere oefenstof meisjes/jongens (vanaf 7 jaar):
Springwedstrijden (alleen voor leden van de springgroep):

€ 4,€ 8,€ 8,€ 6,-

Je wordt op je eigen niveau ingedeeld, dus iedereen kan meedoen. En dat vinden wij alleen maar
leuk, want jij hoort bij onze vereniging! Lijkt het je leuk om mee te doen? Superleuk!
Dan mag je het onderstaande strookje vóór 15 februari 2019 ingevuld inleveren bij je trainster in de
gymlessen!
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INSCHRIJFSTROOKJE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2019
Naam deelnemer: …………………………………………………………………………….
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………
Ik ben een:
O Jongen
O Meisje
Ik schrijf mij in voor:
O Bewegingsbaan (€ 4,-)
O Smileys (€ 8,-)
O Reguliere oefenstof meisjes/jongens (€ 8,-)
O Springwedstrijden* (€ 6,-)
* Het is mogelijk mee te doen aan zowel de springwedstrijden als de reguliere oefenstof, mits je
ingeschreven staat bij de springgroep op de vrijdagavond.
Met het invullen van dit inschrijfformulier ga ik akkoord met het afschrijven van een totaalbedrag van:

€ ………….

(Vul hier het totaal van de aangevinkte categorieën in)

Eenmalige machtiging
Naam
Plaats
Incassant ID

: Gymnastiekvereniging Dindua
: Zuidland
: NL23ZZZ403852690000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Gymnastiekvereniging Dindua eenmalig een
incasso-opdracht te sturen aan uw bank om het hierboven genoemde totaalbedrag van uw rekening af te
schrijven voor de Clubkampioenschappen 2019.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam rekeninghouder
Adres
Postcode
Land
Rekeningnr. (IBAN)
Plaats en datum

:
:
:
:
:

………………………………………………………………………….………………….
………………………………………………………………………….………………….
………………………Woonplaats : ……………………………….………………….
……………………………………………………………………………….…………….

:
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