Formulaire d'inscription au Stage
(Palermo – Italy) 3 au 9 Juli 2016
X° International Football Summer
Anderlecht Camp 2016
Aanvraag van lidmaatschap :
Naam__________________________________Voornaam____________________________
Straat_________________________________ nr____stad ____________________________
Geboorte datum____________________Geboorte plaats___________________________
Lengte in cm____Gewicht______Club-lidmaatschap___________________ rol___________
Maat: XXS, XS, S, M, L, XL
Tel_________________GSM________________e-mail_________________@___________
Aanvraag van lidmaatschap aan de ouders verantwoordelijk voor de speler :
Naam__________________________________Voornaam____________________________
Straat_________________________________ nr____stad ____________________________
Geboorte datum____________________Geboorte plaats___________________________
Tel_________________GSM________________e-mail_________________@___________
Ik, ondergetekende____________als________________van de speler, geef de toelating aan
de speler om deel te nemen aan de stage. De ondergetekende verbindt zich om het
inschrijvingsbedrag te storten : : x Hotel Camp Over 15 € 409,00 x Hotel Camp Under 15 €
369,00 x City Camp FULL € 199,00 x City Camp EASY € 99,00 .

Handtekening van de ouder
___________________________________

Algemene voorwaarden :
A. Het CITY CAMP houdt de stage in met
uitzondering op de reserving van het hotel
voor de spelers die deelnemen aan de
stage. De kosten voor een week aan het
City Camp bevatten: het
inschrijvingsbedrag voor het deelnemen
aan de stage, een middag maaltijd (drank
inbegrepen) gedurende de week stage, het
gebruik van de zwembaden en
sportfaciliteiten, het vervoer heen en terug
tot aan de terreinen, een verzekering tegen
eventuele blessures gedurende de week
stage. De extra kosten in verband met de
telefoongesprekken of extra drank zijn
niet inbegrepen in het inschrijvingsgeld
voor de stage.
B. BETALING. Op het moment van
inschrijving moet er een voorschot betaald
worden. Die voorschot bevat 50% van het
totale bedrag van inschrijving. De saldo
moet ten laatste 30 dagen voor dat de
stage begint, betaald worden
C. BANK. De betaling mag gebeuren per
bankoverdracht op de volgende

Datum en plaats
_________________________________

bankrekening : Golden Team Academy,
Banca SELLA, IBAN:
IT78X0326804603052120937160 - Code
Swift/BIC : SELBIT2B ANNULERING. In geval van een
belemmering waardoor de speler niet kan
deelnemen aan de stage, zal het bedrag
vergoedt worden op voorwaarde dat de
annulering bevestigd wordt door middel
van een aangetekende brief, en dit ten
laatste 30 dagen voor het begin van de
stage. Een bedrag van 100 euro zal
ingehouden worden voor de
beheerskosten.
D. AFWIJZING. De ondergetekende en
verantwoordelijke van de minderjarige is
ook verantwoordelijk voor de eventuele
schade die de minderjarige zou kunnen
aanbrengen. Het Golden Team Academy
en zijn medewerkers wijzen alle
verantwoordelijkheden af wat betreft
psycho-physische problemen die de speler
zou kunnen ondervinden tijdens de
oefeningen en inspanningen, evenals alle
schaden die de speler zou kunnen

veroorzaken aan derde of mensen extern
aan de stage tijdens de week stage.
E. CLAUSULE VAN BEEINDIGING
VAN CONTRACT. In geval van
abnormaal of slecht gedrag van de speler
tegenover de trainers, medewerkers, of
derde, behoudt het Golden Team
Academy zich het recht om de speler van
de stage uit te sluiten. Het
inschrijvingsgeld wordt dan ingehouden
als vergoeding van schade en intresten.
F. BEVOEGDE RECHTBANK. Alle
meningsverschillen moeten geregeld
worden door de rechtbank van Palermo in
overeenstemming met artikel 1341 van
het Italiaanse burgerlijke Wetboek en zal
zijn oordeel expliciet uitoefenen in
verband met de hierboven vermelde
punten A, B, C, D, E, F, G.
• NODIGE DOCUMENTEN : Voor de
aanvaarding van de inschrijving is
vereist:
• Een kopie van de identiteitskaart
(voor de spelers van minder dan 15
jaar, een identiteit certificaat met foto
geleverd door de gemeente)
• Medisch attest: voor kinderen van 6
tot 12 jaar: een attest van goede
gezondheid; voor kinderen meer dan
12 jaar: een attest van toelating voor
topsport activiteiten. (voor de
kinderen die al ingeschreven zijn in
een voetbalclub is de lidkaart van die
club genoeg)
• Een kopie van de SIS-kaart, een
vaccinatie boekje met inentingen
tegen tetanus, en inlichtingen over
eventuele allergieën.
Het betalingsbewijs, het document van
inschrijving ingevuld en ondertekend, moeten
worden opgestuurd per fax of per post aan het
Golden Team Academy.

Toestemming van de ouders voor de
verwerking van persoonlijke gegevens van de
speler:
Ik geef de bemachtiging aan het Gouden Team
voor de behandeling van de persoonlijke gegevens
van mijn kind aan derde personen en dit om
redenen van beoordeling, analyse, en reclame. Het
recht daarvan wordt beschreven in artikel 7 van
het Wetboek 196/2003.
Toestemming goed gekeurd: De ouder(s)
________________________________________
Ik geef het recht aan het Acs Gouden Team om
gefilmde beelden of foto's van mijn kind te
gebruiken, reproduceren of afdrukken voor
reclame doeleinden of voor informatieve doelen in
verband met de cursus.
Toestemming goed gekeurd: De ouder(s)
________________________________________

Ik bevestig hierbij dat ik de bovenvermelde
voorwaarden heb gelezen en dat ik ze allemaal,
zonder uitsluiting, aanvaard

Medische gegevens :
De inlichtingen hieronder vermeld hebben als doel
het omschrijven van bepaalde medische of
sanitaire maatregelen die ons zou kunnen helpen
om uw kind goed te kunnen begeleiden en om
risico’s te vermijden. De personen die op de
hoogte gehouden zullen worden van deze
informaties zijn de medewerkers van het gouden
team of derde personen die zullen helpen met de
zorg van uw kind. De wet verplicht u niet om die
inlichtingen door te geven maar zonder die
inlichtingen kunnen we niet garanderen dat uw
kind deel zal kunnen nemen aan de stage.
Gelieve hierbij de eventuele bijzondere medische
aandachtspunten te vermelden die voor uw kind
van toepassing is
Type :
Allergieën (eventuele behandeling)
______________________________
Het gebruik van medicijnen:
____________________________
Bijzondere aandachtspunten :
________________________________________
Nota :___________________________________
Als ik niet bereikbaar ben, geef ik de toestemming
aan het Golden Team Academy om de nodige
zorgen te geven aan mijn kind, ook wat betreft
chirurgie bij een professionele dokter of spoed
zorgenn die nodig verklaard zouden worden door
de verantwoordelijke.

Toestemming goed gekeurd: De ouder(s)
________________________________________

Toestemming goed gekeurd: De ouder(s)
______________________________________

