Programma
Mini Universele Gevechtskunst
te Teylingen
periode 30 augustus t/m 27 december 2018

1.

Onderricht en training van 20.00 -21.00 uur:
In de zaal van @Hok, Jacoba van Beijerenweg 118B te Voorhout, op donderdag:
(1). 30 augustus
(2). 06 september
(3). 13 september
(4). 20 september
(5). 27 september
(6). 04 oktober
NB.:

(07). 11 oktober
(08). 18 oktober
(09). 01 november
(10). 08 november
(11). 15 november
(12). 22 november

(13). 29 november
(14). 06 december
(15). 13 december
(16). 20 december

25-10 en 27-12 geen training i.v.m. schoolvakantie

2.

Regeling nieuwe cursisten.
Afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen kunnen nieuwe cursisten zich aanmelden. Data,
tijdstippen, locatie, aantallen, enz., zullen tijdig tevoren worden bekend gesteld.

3.

Contributie voor de gehele periode 30 augustus t/m 27 december bedraagt € 40,00.
(16 lessen van € 2,50 per les = € 40,00)

4.

Contributie dient te zijn c.q. te worden voldaan, op:
a.
13 september 2018: € 40,00

5.

Betaling van de contributie dient te geschieden per overschrijving naar IBAN nummer
NL67ABNA0567049035 t.a.v. Vereniging UGSV. Zulks onder vermelding van naam van de
leerling en de betreffende periode (MUG-201802). Wij hebben voor deze regeling gekozen,
teneinde te voorkomen dat de MUG-leden in deze leeftijdsgroep met het contributiegeld “over
straat” hoeven en vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

6.

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). verhindering door te geven volgens onderstaande werkwijze:
(I). in principe een week van tevoren mailen naar mug@ugsv.nl;
(II). als je het pas weet binnen een week mailen naar peter@ugsv.nl of bellen
naar Peter (06-38227814);
(III). weet je het pas op de dag zelf, dan bellen met Peter (06-38227814).
(IV). ben je vergeten af te melden, dan achteraf bellen met Peter (0638227814) of mailen naar peter@ugsv.nl.
c.
Deelname aan de examens is alleen toegestaan, indien wordt voldaan aan de 80%regeling. Ten aanzien van deze regeling worden deelnemers(-sters) apart geïnstrueerd.
d.
Het niet nakomen dan wel niet naleven van het hier bovengestelde onder de punten 4, 5,
6.b.(1). en (2)., kan tot diskwalificatie (uitsluiting van verdere deelname) leiden.
Den Haag, 26 augustus 2018,
Cursusleiding M.U.G. Teylingen,
M. Zondervan.

