
 

SHITOKAI KARATE EVERE – zomerstage 

INSCHRIJVINGSFORMULIER ZOMERSTAGE 2018 
Van 20/08/2018 tot en met 24/08/2018 

 
Te bezorgen aan de verantwoordelijken van SHITOKAI KARATE EVERE  

voor 1 juni 2018 
 
Per post :  
SHITOKAI KARATE EVERE 
Rue Adolphe de Brandt 23/bt06 

Per mail :  
info@shitokai-evere.be 

1140 Bruxelles  

 
De stages worden beperkt tot 50 deelnemers! 

 

Kader 1 : Persoonlijke informatie 

 
NAAM : ____________________   Voornaam : __________________ 

Karateclub:  _________________________________ 

Kyu / Dan : _______________       Vergunningsnummer : _____________________ 

Geldig tot : _____________ 

Straat : _________________________________________ nr : ___________ 

Postcode: ____________ Stad : ________________________  

Tel. : ___________________ E-mail : ___________________________________ 

Telefoonnummer in noodgevallen : __________________________________ 

 

 

Kader 2 : Betaling 
 85€ per persoon (zonder maaltijd) voor de hele week ! 

 75€ per persoon voor meerdere deelnemers van hetzelfde gezin.  
(op vertoon van een identiteitsbewijs) 

 Gelieve het bedrag te storten op rekeningnummer  
o IBAN : BE85 1431 0135 5506 
o BIC : GEBABEBB 
o SHITOKAI KARATE EVERE (asbl)  

voor 1 juni 2018 met als communicatie de naam van de deelnemer(s). 

GEEN ENKELE inschrijving zal aanvaard worden zonder betaling van het 
inschrijvingsgeld. 

 

  

mailto:info@shitokai-evere.be
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KADER 3 : Groepskeuze 
 
SHITOKAI KARATE EVERE organiseert 1 intensieve Shito-Ryu karatestage. De 
deelnemers volgen een doorgedreven programma en voorbereiding op eventuele 
wedstrijden onder leiding van Senseï Evi Geeroms & Senseï Bruno Bellanger.  
 

 De trainingen beginnen om 9u30 en eindigen om 16h. 

 Minderjarigen kunnen opgevangen worden vanaf 8u30 en tot 17u. 

Waar: Gemeentelijke basisschool « La Source », rue du Doolegt 6, 1140 Evere 
 
Data : Van 20/08/2018 tot en met 24/08/2018 
 

1) Groep « Gevorderden » 

Deze groep richt zich op karateka’s vanaf 5de KYU, met een geldige vergunning en de wil 
om zich te overtreffen en snel te evolueren.  
 

Programma 

Het technisch programma (kata) kan worden aangepast in functie van de vorderingen van de 
deelnemers !! 

--------- OF --------- 

2) Groep « Beginners » 

Deze groep richt zich op karateka’s vanaf 8ste tot 6de KYU, met een geldige vergunning en 
de wil om zich te overtreffen en snel te evolueren. 
 

Programma 
 

 9u30 10u30 11u 12u15 13u15 14u15 14u45 15u45 16u 

Ma Conditie- 
training 

 KATA  
(lagere) 

 
KUMITE 

 
Zelfverdediging Stretching 

 

Di Conditie- 
training 

 KATA  
(lagere) 

 
KUMITE 

 
Zelfverdediging Stretching 

 

Wo Conditie- 
training 

 KATA  
(lagere) 

 
KUMITE 

 
Zelfverdediging Stretching 

 

Do Conditie- 
training 

 KATA  
(lagere) 

 
KUMITE 

 
Zelfverdediging Stretching 

 

Vr Conditie- 
training 

 KATA  
(lagere) 

 
KUMITE 

 
Zelfverdediging Stretching 

 

Het technisch programma (kata) kan worden aangepast in functie van de vorderingen van de 
deelnemers !! 

 

Ik schrijf me in voor de stage in volgende groep (omcirkel de gewenste groep) : 
 
 Groep « Gevorderden »   of  Groep « Beginners » 
 

  

 9u30 10u30 11u 12u15 13u15 14u15 14u45 15u45 16u 

Ma Conditie- 
training 

 KATA  
(hogere)  

 
KUMITE 

 
Zelfverdediging Stretching 

 

Di Conditie- 
training 

 KATA  
( hogere )   

 
KUMITE 

 
Zelfverdediging Stretching 

 

Wo Conditie- 
training 

 KATA  
( hogere )  

 
KUMITE 

 
Zelfverdediging Stretching 

 

Do Conditie- 
training 

 KATA  
( hogere )  

 
KUMITE 

 
Zelfverdediging Stretching 

 

Vr Conditie- 
training 

 KATA  
( hogere )  

 
KUMITE 

 
Zelfverdediging Stretching 
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Kader 4: Algemene voorwaarden betreffende de zomerstage 
 

1) Huishoudelijk reglement : aangezien de zomerstage georganiseerd wordt door Shitokai Karate 
Evere, is het huishoudelijk reglement van de club hierop van kracht. Dit reglement kan 
ingekeken worden op de website van onze school : www.shitokai-evere.be  Club  
Règlement d’ordre intérieur. 
 

2) Tarieven : de tarieven zijn forfaitair. Ze bevatten de lessen en het gebruik van de zaal. Zijn 
niet inbegrepen: verplaatsingskosten, transport en restauratie. De deelnemer zorgt zelf voor 
zijn/haar middagmaal. 
 

3) Annulatie : Shitokai Karate Evere behoudt zich het recht de stage te annuleren in geval van 
overmacht of wanneer het aantal deelnemers ontoereikend is om de pedagogisch kwaliteit 
van de stage te garaderen. De ingeschrevene zal in voorkomend geval worden terugbetaald. 
 

4) Contractuele aansprakelijkheidsclausule : de stage wordt enkel opengesteld voor karateka’s 
met een geldige vergunning en verzekering. Shitokai Karate Evere kan in géén geval 
verantwoordelijk worden gesteld voor schade en kwetsuren veroorzaakt door deelnemers die 
de gemaakte afspraken niet naleven. 
 

5) Shitokai Karate Evere behoudt zich het recht om iedereen die het huishoudelijk reglement of 
de algemene voorwaarden niet naleeft de toegang tot de stage te ontzeggen en dit zonder 
terugbetaling van de inschrijvingskosten. 
 

6) Inschrijving tot de stage staat gelijk aan het aanvaarden van het huishoudelijk reglement 
alsook de algemene voorwaarden. 

 
 

Cadre 5 : Annulatie van de stage 
 

Voor elke annulatie kunnen er dossierkosten gerekend worden. 
 

Dossierkosten in geval van annulatie (d.m.v. een aangetekende verzending) : 
 

1) 1 maand voor het begin van de stage: 10% van de inschrijvingskosten  
2) Tussen 1 maand en 15 dagen voor het begin van de stage: 20% van de inschrijvingskosten 
3) Tussen 15 dagen en 1 week voor het begin van de stage: 30% van de inschrijvingskosten 
4) Minder van 1 week voor het begin van de stage, het totale bedrag van de inschrijvingskosten 

 
 

De leerling (of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger) bevestigd kennis genomen te hebben 
van de hiervoor vermelde informatie. 
 
Getekend te _________________      op ____/____/_______ 
 
Handtekening :  ____________________   
  

 

In te vullen door de ouders (enkel voor minderjarigen) !! 
 
Naam : __________________________  Voornaam : ___________________ 
 
Ik geef mijn zoon/dochter hierbij de toestemming om na 16u zelfstandig en alleen naar huis 
te vertrekken. Dit gebeurt op mijn verantwoordelijkheid.  
 
 
(omcirkel):    JA  -  NEEN 
 
 
Handtekening van de ouders : _____________________  Datum : _______________ 
 

http://www.shitokai-evere.be/

