Puntencompetitie 2018/2019
Beste judoka,
Zaterdag 3 november a.s. gaat de Puntencompetitie weer van start! Bij de Puntencompetitie worden in de
dojo van Sportinstituut Goederaad judowedstrijden gehouden binnen clubverband. Dit vindt plaats tussen
12.00 – 17.30 uur. Natuurlijk mogen je ouders ook komen kijken. Voor meer informatie, zie het infoblad
Puntencompetitie op onze website: www.sportinstituutgoederaad.nl onder tabblad Judo.
Er worden vijf wedstrijden gehouden. Deze zijn, onder voorbehoud, gepland op:
3 november en 15 december 2018 en 26 januari, 9 maart en 13 april 2019.
Inschrijven aan de balie VÓÓR:

zaterdag 20 oktober 2018!! Dat is voor de Herfstvakantie!!!
Inschrijving na vrijdag 19 oktober betekent dat je NIET mee kunt
doen op 3 november.
€ 25,- per persoon. Betaling kan per pin of contant (graag gepast).

Kosten voor alle vijf wedstrijden:
Inschrijving per e-mail is niet mogelijk!

Nieuw dit jaar: vanwege de aangescherpte privacywetgeving hebben we je akkoord nodig voor vermelding
op een namenlijst die wordt gemaild aan de deelnemers en wordt opgehangen op de kastdeuren in de
gang naar de dojo. Niet akkoord betekent dat je zelf actief moet informeren hoe laat je bent ingedeeld. Wel
akkoord, dan krijg je de informatie automatisch per mail.
Sayonara,
Sensei Percy Rüben,


Inschrijven vóór 20 oktober a.s.
PUNTENCOMPETITIE (O aankruisen hetgeen van toepassing is en * leeftijd bij inschrijving)
GR A A G

DU I D EL I J K

EN

V OL L E DI G

IN V UL LE N

Voornaam

Achternaam

Geslacht O m / O v

Geboortedatum

Band en slip

/

Gewicht

-

-

(.........jaar)*

kg

Lesdag(en) en lesuur(uren)
Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Mobielnummer

E-mail adres (graag leesbaar!!)

doet O wel / O niet mee op 3 november a.s.

Paraaf voor
betaling (€25,-):

gaat O wel / O niet akkoord met vermelding op namenlijst (zie tekst boven)
NB: als niets wordt aangekruist, gaan we uit van 'wel akkoord'

PIN / CONT

