INSCHRIJFFORMULIER
⃝
⃝
⃝
⃝

OPLEIDINGEN

Opleiding Allround Wandel Trainer
Bijscholing "Gebruik van klein materiaal tijdens de wandeltraining."
Opleiding Trainer Wandel Bootcamp (alleen met vooropleiding Wandel Trainer)
Opleiding Trainer Nordic Walking (vervolg opleiding om cursussen te geven)
Naam..............................................................................................................
Voornaam.......................................................................................................
Geb.- datum....................................................................................................
Lichaamslengte......... ............................(in verband met lengte Nordic Walkingpoles)
Adres..............................................................................................................
Postcode...........................................Plaats.......................................................
Telefoon..........................................................................................................
Mobiel.............................................................................................................
E-mail.............................................................................................................
Website..........................................................................................................
Welke (sport)opleiding heeft u genoten?.............................................................
Waar wilt u cursussen/ trainingen geven?.......................................................................................
Wilt u cursussen/Trainingen geven voor de Stg. Sportwandelschool

ja / nee

Bent u werkzaam voor een Sport- of Wandelvereniging, zo ja, elke?...................................................
Bent u in het bezit van een geldig reanimatiediploma? ja / nee Wilt u die gaan volgen?.....................

Graag willen wij weten hoe je aan de informatie bent gekomen van onze opleiding.
Dit geeft ons inzicht om effectief gegadigden werven / eventueel te adverteren.
Via………………………………………………………………………………………………………………….
Ondergetekende verklaart zich akkoord met het voorgaande, alsmede met de
voorwaarden vermeld aan de achterzijde van dit formulier, waarvan deelnemer door
ondertekening verklaart te hebben kennis genomen. In verband met het privacy beleid,
gaat de SSWS zorgvuldig om met uw prive gegevens en houdt uw prive gegevens
zorgvuldig in bewaring volgens de Privacywetgeving.
Naam ondergetekende:_____________________________
Datum: ________________________ Plaats: _______________________________
Handtekening:
_________________________________________________________

Bedankt voor je aanmelding en tot ziens! Maak een copy voor jezelf.
Opsturen: Sportwandelschool, Houtzaagmolen 50 1622 HG Hoorn of
inscannen en versturen per E-mail naar : info@sportwandelschool.nl

Deelnemersreglement & Privacy
1.

Deelnemer is diegene die zich d.m.v. dit inschrijfformulier schriftelijk aanmeldt en akkoord gaat met
het onderstaande reglement.

2.

Bij inschrijving verbindt deelnemer zich voor het volgen van de opleiding Allround Wandel Trainer.

3.

Beëindiging van deelname dient schriftelijk te geschieden. In overleg volgen verdere mogelijkheden.

4.

Bij aanmelding betalen deelnemers éénmalig of in overleg in 2 gedeeltes het verschuldigde bedrag.
De deelnemer ontvangt hiervoor een apart verstuurde rekening per E-mail of per post.

5.

De hoogte van de opleidingskosten worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld.

6.

Deelnemersbijdrage is via automatische incasso bij vooruitbetaling verschuldigd.
Incasso per bank/giro: altijd in de eerste week van de maand.

7.

In het privacy beleid van de stichting Sportwandelschool Hoorn/Westfriesland is voor leden, vrijwilligers en
deelnemers aan de opleiding Allround Wandel Trainer, die aan de Sportwandelschool Hoorn/Westfriesland
zijn verbonden, beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en welke bewaartermijn
wordt gehanteerd.

8.

Ik geef de Stg Sportwandelschool H/W toestemming voor de hieronder vermelde doelstelling.
-

9.

Vastleggen van gegevens ten behoeve van de opleiding Allround Wandel Trainer/ Trainer Wandel
Bootcamp en het versturen van de nieuwsbrief.
Publiceren van foto’s en/of filmpjes op de webpagina Opleidingen van de Sportwandelschool H/W.

Met dit formulier geef ik de stichting Sportwandelschool Hoorn/Westfriesland toestemming om gegevens
over mij te verwerken.
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven vermelde doelstellingen. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de stichting Sportwandelschool Hoorn/Westfriesland mij opnieuw om toestemming.

10. Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken door dit aan het secretariaat van de stichting
Sportwandelschool Hoorn/Westfriesland te laten weten via administratie@sportwandelschool.nl
11. Indien de Sportwandelschool Hoorn/Westfriesland geen toestemmingsverklaring van u heeft ontvangen,
dan verwijderen wij uw gegevens uit onze administratie conform ons privacy beleid.
13. Bij aangelegenheden aangaande deelnemers, waar dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur.

Stichting Sportwandelschool Hoorn / Westfriesland, Houtzaagmolen 50, 1622 HG Hoorn
Telefoon: 0229 – 23.94.47 / K.v.K 360 537 96
Mobiel: 06 55.937.535
E-mail: info@sportwandelschool.nl
Website: www.sportwandelschool.nl

