Surfclub Ter Aar

Seizoen 2015

Inschrijfformulier Beginners- & Gevorderdentraining

Ja

ik geef mij op voor de beginners- & gevorderdentraining

Een trainings- , lesavond ziet als volgt uit:














Aanwezig zijn om 18:15; Het is de bedoeling dat je je meld bij de leiding. Iedere lesavond moet je jezelf
aftekenen op de aanwezigheidslijst. Beginners worden ingedeeld donderdagavond de gevorderden op de
dinsdagavond en de ver-gevorderden op de woensdagavond.
Plank en tuig opzoeken en optuigen. Jullie worden hierbij geholpen door Harrie, Harry en Cees(op
donderdag) . Nick en Ronald (op woensdag) en Martien en Maurice (op dinsdag). Op dinsdag en
donderdag geassisteerd door Rick enof Jari..
Omkleden. De club heeft voldoende surfpakken waar je tijdens het EERSTE surfseizoen gebruik van mag
maken. Een passend surfpak mag voor het trainingsseizoen naar huis meegenomen worden. Voor de
bruikleen surfpakken en schoentjes zal er een borg van 15 euro betaald moeten worden.
Cursisten worden geacht te allen tijde een zwemvest tijdens het surfen te dragen!
Indien de omstandigheden het volgens de trainer toelaten hiervan af te wijken, mag de trainer hierover
beslissen.
Skippers meeting om 18:50 ; Samenkomst met de trainer waar je les van krijgt. Hier wordt dan verteld wat
er die avond gedaan zal worden.
Aanvang les / training 19:00: Het is de bedoeling dat iedereen dan het water op is .
De cursisten worden vanuit een volgboot door de trainer begeleid. Wil je naar de kant dan meld je dit eerst
even bij jouw trainer!!
Rond 20:30 gaan we weer van het water af.
De planken worden door de cursisten (en of ouders) zelf weer opgeborgen en de zeilen afgetuigd. Voor hulp
even vragen aan de begeleiding van die avond.
Omkleden en voor het weggaan wel even afmelden bij je trainer.
Het surfpak, de schoentjes en zwemvesten dienen op de daarvoor bestemde plekken op geborgen worden.
Vaak wordt er in het clubhuis ook nog even nagepraat over de avond.

De trainingsavonden starten van af dinsdag 5 mei (gevorderden) , woensdag 6
gevorderden) en donderdag 7 mei (beginners) en lopen tot begin september.

mei (ver-

De volgende prijzen zijn van toepassing:
 Lessers/Beginners € 125,- (dit is inclusief lidmaatschap en lesmateriaal)
 2e jaars lesmateriaal €150,- 3e jaars les materiaal €175,- 4e jaars les materiaal €200,[ ] 1e jaar (€ 125 )

[ ] 2e jaar (€ 150 lesmateriaal) [ ] 3e jaar (€ 175) [ ] 4e jaar (€ 200)

[ ] Eigenmateriaal

[ ] Surfpak /schoentjes in bruikleen borg 15 euro (alleen 1e jaars)

LETOP: Deelname geschiedt op eigen risico!

Naam: ……………………………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………………..
Postcode/Woonplaats: …………………………………………………………………
Geb. Datum: ………………………….
Telnr: …………………………e-mail: .……………………………………………….

