Atletiek4Fun - Beringen
Beste ouders,
Atletiek4fun is een initiatief dat voortvloeit uit de samenwerking van de vroegere Beringse
atletiekclubs.
We hebben in het verleden gemerkt dat er bij onze jongste atleten niet echt de drang meer is om aan
competitiesport te doen. Dit wil zeggen dat we atletiek al spelend zullen aanleren. We richten ons
dus niet alleen op het lopen, maar ook op springen, werpen, klimmen, vangen,... kortom : we
proberen de kinderen een zo breed mogelijke basis mee te geven om eventueel later toch nog over
te schakelen op competitiesport. Dit alles door middel van allerlei plezierige spelvormen waarin al
deze aspecten aan bod komen.
Aangezien atletiek de 'moeder aller sporten is', kan deze opleiding dus ook voor andere sporten een
basis zijn.
Het lidgeld voor 1 jaar (start in september) bedraagt slechts €65.
In dit lidgeld zit inbegrepen :






Een verzekering tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden.
Verzekering tijdens en op weg van en naar de gezamenlijke oefensessies op de piste en in de
sporthal.
Verzekering tijdens gezamenlijke clubactiviteiten.
2x per week begeleiding door gediplomeerde lesgevers.
T-shirt

De oefensessies vinden 2x per week plaats :



dinsdag (van maart - oktober) : 18u30 - 20u00 - SAC Beringen
donderdag : 18u30 - 20u00 - SAC Beringen

Vanaf oktober zitten we elke dinsdag in de sporthal van Paal (18u00 - 19u30)
Tijdens de schoolvakanties zijn er geen sessies voorzien

Nieuwe leden hebben de mogelijkheid om eerst enkele trainingen te proberen.
Let op : Je kind is pas verzekerd wanneer het inschrijvingsgeld betaald is.
Tenslotte willen we jullie toch nog eens uitdrukkelijk vragen om bij het brengen en afhalen van
jullie kinderen telkens de verantwoordelijke lesgever een seintje te geven.

Sportieve groeten,
Atletiek-Beringen

Atletiek4Fun - Beringen
Inschrijvingsformulier
Naam

:

Voornaam

:

Adres

:

Geb. datum

:

Rijksregisternr :
Nationaliteit :
Tel./GSM

:

E-mail

:

Stort het bedrag van €65 op rekeningnummer : BE16 4565 1034 1174 met vermelding van je
naam, voornaam en geboortedatum van het kind.

Datum betaling :

Ik stem ermee toe dat foto’s, genomen van mijn kind(eren) tijdens de
clubactiviteiten, op onze website mogen verschijnen.

Handtekening ouders :

