Inschrijvingsformulier Opleiding Facilitator

Alle persoonsgegevens en informatie verstrekt gedurende de opleiding is en blijft vertrouwelijk en
wordt enkel gebruikt voor en door de Vlaamse Biodanzaschool.

Naam : ………………………………………………………….

Voornaam : …………………………………………..

Geboortedatum : ………………………………………….

Beroep : …………………………………………………

Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode : …………………………………

Stad : ……………………………………………………..

E-mail : ………………………………………………………..

GSM: ………………………

Naam van de facilitator van je wekelijkse Biodanza®groep :
…………………………………………………………………………………………………………………….
Ik weet dat om mijn opleiding te valideren, ik alle opleidingsmodules moet hebben afgerond (d.w.z.
30 modules + seminars + presentatie monografie). Ik mag afwezig zijn bij maximaal 2 weekends per
academiejaar in de Vlaamse Biodanzaschool, weekends die ik kan inhalen in de volgende cyclus of
in een andere school, met de voorafgaande toestemming van de directie. Gedurende de 3 jarige
opleiding, weet ik dat ik met dezelfde leraar zal dansen in wekelijkse lessen*, zodat hij/zij mij kan
ondersteunen in mijn evolutie (* uitzonderlijk geval te bespreken met de directie).
Ik verbind mij er ook toe de plaats die ons ontvangt te respecteren, zowel wat haar regels als haar
waarden betreft.
Ik kies deel te nemen aan de opleiding Facilitator in de Vlaamse Biodanzaschool.
Ik erken op de hoogte te zijn dat voor elke schade aan mijn persoonlijke eigendommen gedurende
de opleiding en voor elk ongeval of fysieke of andere schade die zich voordoet als gevolg van de
voorgestelde activiteiten in de leer- en praktijk van Biodanza®, ik noch de school van Biodanza®
Vlaamse Biodanzaschool, noch Inge Struyf, noch het organiserende team, noch enige andere
docent, leerling of deelnemer kan verantwoordelijk stellen. Ik leg elk jaar een kopie van mijn
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en een medisch attest voor waaruit blijkt dat ik in
staat ben om dans te beoefenen.
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Ik verbind mij ertoe geen papieren of elektronische kopieën door te geven van de boekjes en de
catalogus van oefeningen en muziek die de theoretische basis van de opleiding vormen.
Ik verbind mij er tevens toe geen foto's te nemen, teneinde de privacy van de deelnemers te
beschermen, en geen gegevens over hen of de school of de cursussen te verspreiden, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie. Ik ben akkoord dat er op vooraf
aangekondigde momenten en in overleg wordt gefilmd en foto’s kunnen worden genomen in het
kader van publicitaire doeleinden en met het oog op het verfijnen van bewegingen.
Ik verbind mij ertoe het reglement na te leven.
Aanvullende vragen
Hoe heb je met Biodanza® kennisgemaakt ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wat zijn je beweegredenen om deel te nemen aan de opleiding tot Biodanza® facilitator?
( motivatie op een A4 bezorgen per email)
Zijn er bijzondere gezondheidsomstandigheden of medische adviezen die je moet volgen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ik bevestig dat de hierboven verstrekte informatie juist en volledig is, en dat ik wijzigingen zo snel
mogelijk aan de schooldirectie zal melden.
Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld, en worden ingezet enkel voor administratieve
doeleinden en voor het communiceren over onze activiteiten. Je geeft ons de toestemming ze
daarvoor te gebruiken.
Gelezen, goedgekeurd en ondertekend, te …………………………………… op (datum) …………………………..
Naam: ………………………………………………….

Handtekening:
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