Inschrijvingsformulier yoga seizoen 2018-2019
Naam: ………………………………………………..………………………………….………………………………………………………………….…………………
Adres: ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Postcode: ..……………………………………………..………

Woonplaats: ………………………………………………………………….……

Telefoon: …………………………………………………….…

E-mailadres: ……………...............…………………………….……………

Eventueel lichamelijke beperkingen/blessures:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
geeft zich op voor de lessen op ……………………… dag van ……………… tot ……………… uur en verklaart akkoord te gaan met
de algemene voorwaarden van de Zonnewijzer (te lezen op de website of het prikbord in de ontmoetingsruimte).
Bij stopzetting van de lessen geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Datum: ……………………………………………

Handtekening: ……………………………….…………….…………………

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lesgeld yoga seizoen 2018 – 2019 (Telefoonnummer Zonnewijzer: 0416-378029)
website: www.zonnewijzerdrunen.nl

1e lesweek: 20 augustus tot en met 24 augustus 2018
Termijn
Eerste 13 weken
Tweede 13 weken
Derde 13 weken

Lesgeld
€ 110,50
€ 110,50
€ 110,50

Lessen t/m
23 november ’18
15 maart ’19
5 juli ’19

Lesgeld betalen vóór
1 september ‘18
8 december ‘18
29 maart ‘19

Lesgeld graag storten op bankrekeningnummer NL84 TRIO 0776 4503 52 t.n.v. de Zonnewijzer onder vermelding van je voornaam
en achternaam. Prijs bedraagt € 8,50 per yogales.

Vakantierooster 2018-2019 (dus GEEN yogalessen)
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

15 oktober tot en met 21 oktober ‘18
23 december ’18 tot en met 6 januari ‘19
3 maart tot en met 10 maart ‘19
21 april tot en met 5 mei ’19 (Pasen valt dit jaar in de meivakantie)
29, 30 en 31 mei (let op: woensdag-, donderdag- en vrijdaggroepen geen les)
10 en 11 juni ’19 (let op: maandag- en dinsdaggroepen geen les)
7 juli ’19 tot en met 18 augustus ‘19

Lestijden yogaseizoen 2018-2019
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09.00 – 10.00 uur (HvG), 10.30 – 11.30 uur (HvG) en 13.30 – 14.30 uur (HvG)
09.00 – 10.00 uur (HvG) en 10.30 – 11.30 uur (HvG)
18.00 – 19.00 uur (IM), 19.15 – 20.15 uur (IM) en 20.45 – 21.45 uur (PG)
09.00 – 10.00 uur (HvG) en 10.30 – 11.30 uur (IM)
19.15 – 20.15 uur (HvG) en 20.45 – 21.45 uur (HvG)
09.00 – 10.00 uur (HvG) en 10.30 – 11.30 uur (HvG)
19.15 – 20.15 uur (HvG) en 20.45 – 21.45 uur (HvG)
09.15 – 10.15 uur (HvG) en 19.00 – 20.00 uur (DB)
10.30 – 11.30 uur (EvR)

IM = Ilona Merkx EvR = Esther van Roozendaal PG = Petra Gorter DB = Denise Brokken HvG = Hellen van Geffen
06-40710288

06-46755569

06-17467577

06-34611710

06-47079239 of 0416-378029

