inschrijfformulier theaterlessen ’22-‘23
leslocatie Ridderstraat

( ter hoogte van nummer 7)
Kosten € 215,-

KINDERTHEATER
o v 6+ op woensdag 15.00 - 16.00

*Early bird: € 198,-

7 september 2022 25 lessen van 60 minuten
Kosten € 215,-

KINDERTHEATER
o v 10+ op woensdag 16.30 - 17.30

*Early bird: € 198,-

7 september 2022 25 lessen van 60 minuten
Kosten € 315,-

JONGERENTHEATER 12+ op woensdag 18.00 - 19.30

*Early bird: € 290,-

7 september 2022 25 lessen van 90 minuten

Kosten € 315,-

JONGERENTHEATER
o
15+ op dinsdag 19.00 - 20.30

*Early bird: € 290,-

6 september 2022 25 lessen van 90 minuten
naam cursist
leeftijd
geboren op
adres
postcode & plaats
contactpersoon
telefoon thuis
mobiel nummer ouder en/of cursist (indien van toepassing)
email adres

Hierbij verklaart de cursist of de ouder/verzorger van genoemde cursist akkoord te gaan met de deelname aan de hierboven aangevinkte cursus.
De definitieve inschrijving wordt gedaan door middel van het betalen van het betreffende cursusbedrag vóór 1 september 2022 op rekeningnummer NL08RABO0142737836 tav Sandra van Wijk onder vermelding van de naam cursus Theaterjuf en de naam van de
cursist. * De snelle beslisser die vóór 15 augustus 2022 inschrijft en betaalt krijgt een early bird korting van 2 gratis lessen.
Ivm met de Algemene Verordening Gegevensbescherming hieronder graag aanvinken waar toestemming voor gegeven wordt.
O Foto's die tijdens de cursus of een presentatie van de cursist gemaakt zijn mogen gedeeld worden op social media of in lokale kranten.
O Bovengenoemde persoonsgegevens mogen worden gedocumenteerd in de administratie van Theaterjuf en worden gebruikt voor het
verzenden van informatie over de cursussen, voorstellingen, nieuwsbrieven en nieuw cursusaanbod.
O Bovengenoemd(e) telefoonnummer(s) mag/mogen doelmatig worden gebruikt voor whatsapp-groepen ten behoeven van de cursus.

Datum:

Handtekening ouder/verzorger:

Naam cursist:

Naam ouder/verzorger:

Theaterjuf Sandra van Wijk
Postadres: Scheepjesbrug 417 4231 ZZ Meerkerk | 06-38533084
sandravanwijk@theaterjuf.nl | www.theaterjuf.nl
KvK nr. 30285621 0000/Theaterjuf |Bank
NL08RABO0142737836

