REGISTRATIEFORMULIER VOOR DE WEDSTRIJDDANSER
AANVRAAG WEDSTRIJDLICENTIE
STANDARD – LATIN/ Formatie /FreeStyle
Licentie geldig van 1 september 2018 tot 31 augustus 2019
In te vullen door de individuele wedstrijddanser (in blokletters)(*) schrappen wat niet van toepassing is.
PERSOONSGEGEVENS
Voornaam:
Naam:
Lidnummer
Danssport Vlaanderen
Geboortedatum:
(DD/MM/JJJJ)

Nationaliteit:

Geslacht: M / V
(*)

ADRESGEGEVENS
Straat + huisnummer:
Postcode + gemeente +
land
E-mail:
Telefoonnummer:
Taal:

Mobielnr.:
NL / FR (*)

DANSDISCIPLINE WAARIN DE WEDSTRIJDDANSER WENST DEEL TE NEMEN
Standard

Ja / Nee (*)

Formatie

Ja / Nee (*)

Latin

Ja / Nee (*)

FreeStyle

Ja / Nee (*)

SPORTGEGEVENS
Club / Vereniging:
Danspartner

Naam + voornaam

Categorie/klasse

Standard
Latin
Freestyle Standard

Freestyle Latin

Formatie Standard

Formatie Latin

Verklaring van de wedstrijddanser.
De wedstrijddanser is akkoord met alle bepalingen van het wedstrijdreglement en belooft deze te zullen naleven.
Het wedstrijdreglement van BDSF is beschikbaar op de website van BDSF – documenten – sportreglement
De wedstrijddanser heeft geen bezwaar tegen de registratie van de persoonsgegevens bij WDSF (m.u.v. het E-mail- adres)
De wedstrijddanser heeft geen bezwaar dat zijn e-mailadres wordt gebruikt voor communicatie tussen BDSF en de
wedstrijddanser.
De wedstrijddanser geeft toestemming aan de BDSF om zijn naam, voornaam en desgevallend afbeelding genomen
tijdens officiële competities van de BDSF te gebruiken met het oog op hun publicatie in de verschillende communicatiekanalen van de BDSF, met dien verstande dat ieder commercieel gebruik van deze gegevens strikt verboden is.
Dit registratieformulier dient volledig correct ingevuld via uw club bij het wedstrijdsecretariaat van DSV
(evi@danssportvlaanderen.be) of van FWBDS (sportandmedical@fwbds.be) te worden ingediend
Bij te voegen: (wijzigingen dienen onmiddellijk worden doorgegeven)
 een kopie van de identiteitskaart of paspoort (vanaf 12 jaar) <12 jr = ouders(éénmalig)
pasfoto . (4,5 cm x 3,5 cm) (éénmalig)
medisch attest (éénmailig)Opgelet! Wedstrijddansers aangesloten bij FWBDS dienen jaarlijks een medisch attest in te dienen.
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