Universele Gevechtskunst SportVereniging
te Teylingen
periode 31 augustus t/m 21 december 2018.
1.

Onderricht en training van 19.00 -21.00 uur:
In het gebouw van @hok Jacoba van Beierenweg 118B te Voorhout, op vrijdag:
(1).31 augustus
(2).07 september
(3).14 september
(4).21 september
(5).28 september

( 6).05 oktober
( 7).12 oktober
( 8).19 oktober
( 9).02 november
(10) 09 november

(11) 16 november
(12) 23 november
(13) 30 november
(14) 07 december
(15) 14 december

(16) 21 december

26 oktober geen training i.v.m. Herfstvakantie
2.

Nieuwe cursisten,
zijn al dan niet op recommandatie van oude cursisten van harte welkom voor een proefles. In
verband met het inplannen van een proefles dient dit minimaal de dinsdag voorafgaand de vrijdag
bij de cursusleider bekend te zijn.

3.

Contributie (80,00 Euro,) voor de periode, 31 augustus t/m 21 december 2018 dient te zijn c.q.
te worden voldaan, op:
14 september 2018: 80,00 euro storten op de rekening van de vereniging
IBAN: NL67 ABNA 0567 0490 35 (ABN) t.a.v. UGSV onder vermelding van: Teylingen 2018-3
Toelichting: De kosten zijn 5.00 Euro per les (2 uur) a 16 lessen = 80,00 euro

4.

5.

Afzien van deelname.
Cursisten die aan het onderricht en de training van 31 augustus t/m 21 december 2018 niet
deelnemen, dienen om administratieve redenen dat uiterlijk voor 13 juli 2018 kenbaar te maken.
De Contributiebetaling (zie onder punt 3) is dan niet voor hen van toepassing.
Nadere bijzonderheden.
a.
Met nadruk wordt erop gewezen dat restitutie van betaalde cursusgelden slechts bij hoge
uitzondering, alleen wanneer bijzondere omstandigheden of redenen daartoe aanleiding
geven, plaatsvindt.
b.
Alle deelnemers(-sters) worden voor de goede orde dringend verzocht:
(1).
op de trainingsdata en aanvangstijden omgekleed in het sportlokaal aanwezig te
zijn;
(2).
bij verhindering de cursusleider G.A.M. Prins tel. 06-18992815 of mailen
(bertijn.prins@ugsv.nl), bij diens afwezigheid R.C.N Esser tel. 0252-231142
daarvan tenminste 24 uren tevoren (tussen 20.00-21.00 uur) of bij onvoorziene
omstandigheden binnen 24 uren daarna in kennis te stellen.
c.
Het niet nakomen dan wel niet naleven van het hier bovengestelde onder de punten 3,
5.b.(1). en (2)., kan tot diskwalificatie (uitsluiting van verdere deelname) leiden.
d.
Website: WWW.UGSV.NL

Mauritsstraat 27
2215 CR Voorhout
Tel. 06-18992815

Voorhout, 21 juni 2018,
Cursusleider UG Teylingen,
G.A.M. Prins.

