Aanvraag tot deelname Dangraad
Examenformulier te mailen ………………ten laatste één maand voor de examendatum, ondertekend door de
trainer.

Aanvraag tot deelname op datum van …………voor het examen van ……dangraad
Supplement in kumite: Ja
Nee
Soort (omschrijving)…………………………………………………………………………
Naam partner(s) (max. 2)…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
Is het de eerste maal dat u deelneemt aan dit examen?
Ja
Nee
Zo neen, dit is de … maal
Herexamen voor:

Kihon Kata Kumite

Naam… …………………………………………..Voornaam…… ………………
Geboortedatum……………………….…………. Man
Vrouw
Straat+nr… ……………………………………….
Gemeente… ………………………………………Postcode……………
Tel…………………………………………………
Emailadres:………………………………………….….
Vergunningsnummer………………Geldig tot ……………………..
Aangesloten bij … ……………. Clubnummer………………………
Stijl: …………………………
Met karate begonnen op………………………..
Behaalde 1ste Kyu op……………………………
1ste Dan op…………………
2de Dan op…………………
3de Dan op……………….…
4de Dan op…………………
5de Dan op ………………...
Naam van de clubtrainer
Datum…………………………………………………
Handtekening voor akkoord

Opmerking: Voor de minder-valide, attest van de geneesheer bijvoegen a.u.b.
Inschrijvingsgeld te storten op rekeningnummer BE72 9796 1181 8916
1dan=Euro 50,00 ; 2dan= Euro 60,00 ; 3dan= Euro 70,00 ; 4dan= Euro 80,00 ; 5dan=
Euro 90,00

!!!Ten laatste 1 maand voor de aanvang van het examen!!!!
Niet of niet op tijd betaald = geen deelname
Mailen naar vka.gradencommissie@gmail.com

Toestemming publicatie foto’s

24 mei 2018

Geachte
Bij deze vragen wij de toestemming om foto's te nemen van U gemaakt tijdens de examen of tijdens een stage of
training.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor iemand schade zou kunnen
ondervinden. We plaatsen bij foto’s geen namen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen
voor het gebruik van foto’s van U.
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van U.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s die door ons worden gemaakt.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog
toestemming geven.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Voorzitter VKA
Demesmaeker François

Hierbij verklaart ondergetekende, (ouders van) …………………………………….. …………………………..
dat foto’s gebruikt mogen worden:
 op de website van de Vlaamse Karate Associatie
 in de (digitale) nieuwsbrief VKF
 op sociale-media accounts van de Associatie/ Federatie, Sport Vlaanderen en facebook
aankruisen waarvoor u toestemming geeft
Datum: ..............................................................................
Naam (ouder):..............................................................................
Handtekening (ouder)..............................................................................

