Nederlandse Algemene Danssport Bond
registratieformulier danssporters

IN TE VULLEN DOOR DANSSPORTER (in blokletters)

* Omcirkelen wat van toepassing is.

PERSOONSGEGEVENS, Identificatie- ,adres- en rekeninggegevens
Voornamen:
Roepnaam:
Achternaam:
Nationaliteit:
Geboortedatum:
Identiteitskaart / Paspoort of Rijbewijs
Adresgegevens
Straat:
Woonplaats:
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Bank of Gironummer:

Geslacht: *

Huisnr:
Postcode:
Het E-mailadres dient uitsluitend voor
communicatie tussen NADB en danssporter
Het bank of gironummer is alleen noodzakelijk
indien de danser in aanmerking komt voor
vergoedingen.

Danscategorie waarin de danssporter deelneemt aan wedstrijden
Ballroom – danser*
Ja / Nee
Rolstoel – danser*
Latin – danser*
Ja / Nee
Rock & Roll – danser*
Formatie – danser*
Ja / Nee
Hiphop – danser*
SPORTGEGEVENS
Danspartner

M/V

(verplicht vanaf 14 jaar en ouder)

Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee

alleen ten behoeve van Ballroom, Latin en Formatie dansers
alleen Ballroom en latindansers
(indien 2 danspartners)

Naam:
Naam:

Danscategorie

Ballroom. * Ja / Nee
Latin. * Ja / Nee
Klasse Ballroom: ______ Klasse Latin: _______
Inschrijving wedstrijden via* naam: van dansschool/trainer/vereniging.

Formatie. * Ja / Nee

VERKLARING danssporter
De danssporter gaat akkoord met de wedstrijdreglementen die van toepassing zijn voor de wedstrijden.
De danssporter heeft * wel / geen bezwaar tegen registratie persoonsgegevens bij de NOC&NSF en IDSF. (m.u.v. het E-mailadres)
(zie verder de toelichting m.b.t. persoonsregistratie)
De danssporter heeft * wel / geen bezwaar dat zijn e-mail adres wordt gebruikt voor communicatie tussen de danssportbond
NADB en de danssporter.

Dit registratieformulier dient volledig ingevuld bij de wedstrijdsecretariaat te worden ingediend.
Datum:

Ondertekening:

(indien minderjarig door ouder of voogd)

IN TE VULLEN DOOR SPORTBOND
Ingenomen door:

Datum:

Verwerkt in database door:

Startboekje verstrekt* Ja / Nee

Startzegel verstrekt* Ja / Nee

Bondsbijdrage:* Ja / Nee / n.v.t.

Registratieformulier danssporter t.b.v. Nederlandse Algemene danssportbond (NADB) en NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité *
Nederlandse Sportfederatie) Voor nadere informatie en uitleg over dit document zie WWW.NADB.EU

