www.kzk.be

SUMMER SWIM SCHOOL
KZK Summer Swim School 2019
- Een initiatief van de Koninklijke Kortrijkse Zwemkring VZW.
- Voor kinderen van 6 tot 8 jaar, die minstens 25 meter schoolslag kunnen zwemmen
- 8 lessen zwemschool gegeven door gediplomeerde KZK-trainers. Uw kind leert op een speelse manier

omgaan met stuwing en remming in het water en wordt op een ideale manier voorbereid voor
(mogelijke) toetreding tot de zwemschool in september. Kinderen van de Summer Swim School krijgen
prioritair toegang en een korting op het inschrijvingsgeld.
- Op 19,20,22,23,26,27,29 en 30 augustus 2019 telkens van 17.00 tot 18.00 uur
- Twee groepen van maximum 7 zwemmertjes.
- Prijs € 100,- voor de hele cursus, inbegrepen verzekering, les, toegang zwembad, fun
- Nodig? zwempak en zwembrilletje
- Elk lid van de Summer Swim School aanvaardt het interne reglement van KZK

Praktisch
e-mail kzk@mail.zwemfed.be
Zwembad LAGO, 8500 Kortrijk
Zetel VZW KZK: Leiaarde 28 8501 Heule
Tel 0476 50 05 88
Inschrijven kan tot het maximum aantal
inschrijvingen is bereikt

Reglement
Men wordt lid van KZK door betaling van het lidgeld. Het
reglement van de Vlaamse Zwemfederatie en het Interne
Reglement van de club zijn van toepassing voor elk lid. Elk lid
verklaart zich akkoord met de verwerking van de persoonlijke
gegevens van de aangeslotene met het oog op de werking
van de club in overeenstemming met de bepalingen van de
wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. Er is een verzekering voor lichamelijke
ongevallen en voor burgerlijke aansprakelijkheid in het
zwembad (enkel daar) voor diegenen die lid zijn van KZK. De
club past het decreet van de niet-professionele
sportbeoefenaar toe met betrekking tot de vrijheidsregeling
en de disciplinaire maatregelen. Elke aangeslotene zal
regelmatig op eigen initiatief een medisch onderzoek
ondergaan, dat toelaat de zwemsport te beoefenen.
Competiezwemmers moeten een medisch attest voorleggen.
Het is aangewezen om bij aansluiting of in voorkomend geval
de trainer of het bestuur op de hoogte te brengen van een
medische toestand van het lid, die een invloed kan hebben op
het functioneren binnen de club of die om bijzondere
aandacht vanwege de club vraagt.

Inschrijving KZK Summer Swim School
2019

Gegevens zwemmer
Familienaam en voornaam*
_________________________________________________
Straat en nummer*
_________________________________________________
Postcode* _____________
Stad*______________________________
Geboortedatum* _______/_______/______________ M V
Tel: ________________________
GSM _________________________
Emailadres*:______________________________________
Ik betaal € 100,- voor deelname aan de Summer Swim
School 2019 van KZK

