BELGIUM DNBK 19e SHIBU TAIKAI 2018
GANSHOREN
Individueel Inschrijvingsformulier
Gelieve deze fiche aan aan Renshi Morsa te sturen, rue Hégereuse 11 4577 Modave of per mail
registration@dnbkbelgium.org of aan de ingang van de Shibu Taikai (samen met het
inschrijvingsgeld ) aan te bieden alvorens toegang tot de stage te krijgen.
Naam (*)
Voornaam (*)
Leeftijd (*)
Discipline
Graad/Titel
Naam van de Dojo (*)
Verantwoordelijke van de Dojo (*)

Bedrag

Visa DNBK-BB

Ik verklaar op eer door een individuele verzekering sport (voor mezelf en mijn leerlingen) en een burgerlijke
aansprakelijkheidsverzekering gedekt te worden die voor 2018 geldig zijn
Ontheffing van verantwoordelijkheid voor de DNBK-België en AIKI In Yo Ryu
Verzekering sport en Aansprakelijkheidsverzekering en Personal Property.
De Dai Nippon Butoku Kai België wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van lichamelijke of materiële schade die
veroorzaakt wordt tijdens de DNBK Shibu Taikai op zondag 06 mei 2018 in de sporthal te Ganshoren.
In het geval de aansprakelijkheid van een deelnemer of een toeschouwer betrokken raakt bij een ongeval met materiële of
lichamelijke schade, dient hij/ zij gedekt te zijn door zijn sportverzekering of familiale verzekering die hij/zij onderschreven
heeft via zijn/haar federatie of zijn/haar verzekeringsmaatschappij.
De directie van de DNBK-België en de organisatoren van de Shibu Taikai kunnen niet aansprakelijk gesteld worden bij verlies
of diefstal van persoonlijke bezittingen van deelnemers, bezoekers en toeschouwers.
Er wordt geen kinderopvang voorzien voor, tijdens of na de stage.
De dojo of groepsverantwoordelijken worden verzocht hun leerlingen de nodige instructies te geven, zodat elke vorm van
wedstrijd vermeden wordt, zodat alle nodige voorzorgsmaatregelen in relatie tot de technieken (atemi, valtechnieken en
werkzones) genomen worden en dat het opstellen en de trainingen vlot kunnen verlopen en iedereen zijn plaats kent met
betrekking tot waar er kan getraind worden.

Handtekening voor goedkeuring.

Opgelet! Iedere deelnemer dient over een geldige sportverzekering en burgerlijke aansprakelijkheid te beschikken voor
2018

