De Bergpallieters vzw
SECTIE VAN DE KLIM- EN BERGSPORTFEDERATIE

Inschrijvingsformulier Klimschool
ste

Klimschool 1 jaar is opgedeeld in module A en module B. Het is mogelijk om enkel
module A te volgen. Om te kunnen starten in module B is deelnemen aan module A en
slagen in de eindproef van deze module noodzakelijk.
de

KS 2 jaar bestaat uit module A (?), module B (klimtechnieken), module C (via ferrata) en module D
(avontuurlijk klimmen). Je kunt ervoor kiezen om je per module in te schrijven of ineens voor het hele jaar.
de

KS 3 jaar is niet modulair opgebouwd.
de

KS 4 jaar bestaat uit module A (eigenlijke cursus) en module B (buitenlandse stage die slechts 1 keer per 2 jaar wordt
georganiseerd). Meer uitleg over de verschillende modules vindt u op onze website.
De inschrijving is slechts geldig indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:
 lid zijn van de KBF (uitgezonderd KS1 module A) (Bergpallieters genieten voorrang bij inschrijving)
 de leeftijd van 16-jaar bereikt hebben
 elke voorgaande module met succes afgerond hebben
 betaling van het inschrijvingsgeld ten laatste 1 week voor het eerste lesmoment
(eerst betaald is eerst ingeschreven)
Gelieve onderstaande gegevens in te vullen en te bezorgen aan:
Koen Van Hemelrijck, Hoefsmidstraat 4, 1840 Malderen of via inschrijvingen.klimschool@bergpallieters.be
Naam:
.......................................................................................................................................................
Straat:
.......................................................................................... nr:
...............................
Gemeente:
.......................................................................................... postcode:
...............................
Telefoonnummer:
.......................................................................................... Gsm:
...............................
Email:
.......................................................................................................................................................
Geboortedatum:
.................................................... Nationaliteit: ...............................................................
Lidnummer KBF:
.......................................................................................................................................................
Contactpersoon in geval van een ongeval:
.......................................................................................... Gsm:
...............................
Reeds gevolgde klimcursussen (indien van toepassing): welke en wanneer
Jaar deelname
naam cursus
....................
.......................................................................................................................................................
....................
.......................................................................................................................................................
Al in zaal geklommen .............................................................................................. niveau:
...............................
Al op rots geklommen ............................................................................................ niveau:
...............................
Kruis aan voor welke module je je wenst in te schrijven.
Vermelding bij betaling: NAAM VOORNAAM + KS? + MODULE? Vb. Jan Janssens + KS2 + Module C
Bergpallieters
KS1

KS2

Module A

€ 50

€ 65

Module B

€ 100

€ 115

Module A

€ 55

€ 60

Module B

(klimtechnieken)

€ 35

€ 40

Module C

(via ferrata)

€ 35

€ 40

Module D

(avontuurlijk klimmen)

€ 45

€ 50

€ 155

€ 170

€ 110

€ 125

Alle modules
KS3
KS4

KBF

Module A

(cursus)

€ 130

€ 145

Module B

(buitenlandse stage)

€ 350

€ 365

niet-KBF
€ 80

Door in te schrijven voor een van de activiteiten van De Bergpallieters vzw, gaat de inschrijver akkoord met de algemene voorwaarden van De Bergpallieters vzw.

Zetel en klimmuur: Platteput 18, 9255 Buggenhout

www.bergpallieters.be
info@bergpallieters.be
+32 473 66 11 32

Bankrelatie: BE81 9530 3474 1224
BTW-nummer: BE0 479 737 452

