Summer School 2015
Dit jaar breidt sv Vívás zijn schermaanbod uit. Het bedrijf van maître Sjoerd Jaarsma (Schermen&)
organiseert in de zomerperiode wekelijks een Summer School. Hierbij bestaat niet alleen de
gelegenheid tot vrij schermen en het volgen van privélessen, maar de oudere jeugd en volwassenen
kunnen ook een aantal clinics volgen. Ook niet-leden zijn van harte welkom.
Schermlessen lopen door tot het einde van het schooljaar en beginnen weer de laatste week van
augustus (school vakanties Noord - 4/7 - 16/8; Midden 11/7 - 23/8). In de vijf weken van 14/7 - 11/8
(evt. 18/8 bij voldoende deelname) wordt in de Trits te Baarn op de dinsdag van 19 tot 21 uur een
Summer School gehouden. Je kunt je voor de hele Summer School inschrijven, maar ook een paar
weken deelnemen. Iedere week wordt er twee uur de gelegenheid geboden te schermen. In het
tweede uur kan een clinic gevolgd worden (voor de onderwerpen zie het programma). Daarnaast is
er de mogelijkheid om op individuele basis les te krijgen van de maître.
Bedoeling is dat je je zoveel mogelijk van tevoren inschrijft en ook vooraf betaalt (alleen dan kunnen
we zeker zijn dat de organisatie kostendekkend is en de Summer School kan doorgaan). Niet-leden
van de vereniging zijn vanzelfsprekend ook welkom. Leden krijgen korting op deelname, mits ze
vooraf betalen.

Kosten deelname Summer School

lid*

niet-lid**

Volledige Summer School (5 avonden, excl. privéles)
Enkele avond
Privé lessen

27,50
10,00
15,00

40,00
15,00
25,00

per persoon
per persoon
per half uur

* Jeugd van de eerste groep (18:00/18:15u) schermt van 19:00-20:00u en neemt niet deel aan de
clinics. Ze betalen dan ook het halve tarief: 13,25 euro voor de gehele Summer School of 5,00
euro/avond. Tarieven voor privélessen zijn hetzelfde.
** Korting voor leden geldt alleen bij voorinschrijving!

Programma Summer School
Alle dagen

19:00 - 20:00

14-jul
21-jul
28-jul
4-aug
11-aug

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 -

18-aug

20:00 - 21:00

21:00
21:00
21:00
21:00
21:00

vrij schermen/gelegenheid tot privéles (2 personen per
avond)
clinic storingen & kleine reparaties bij (elektrisch) schermen
clinic scheidsrechteren (vaardigheid en regelkennis)
clinic schermen op twee wapens (historisch schermen)
clinic reglementen (technisch, materiaal, etc.)
clinic schermen op twee wapens (historisch schermen) #2 /
vrij schermen (afhankelijk van belangstelling)
[optioneel bij voldoende deelname] vrij schermen

Inschrijving Summer School 2015
Ik schrijf mij bij deze in voor de Summer School en voldoe het verschuldigde bedrag bij
vooruitbetaling via IBAN NL59 INGB 0006 3438 25 t.n.v. Schermen& te Hilversum o.v.v. Summer
School 2015. Mijn inschrijving is geldig zodra mijn betaling ontvangen is. Schermen& verstuurt
hiervoor per e-mail een bevestiging.
Naam
Adres/woonplaats
Telefoon/mobiel
E-mail
Rekening

IBAN __________________________
t.n.v. __________________________

Ik meld mij aan voor

__ de volledige Summer School (€ 27,50 / € 40,00)
__ avonden (aantal invullen) voor € 10,00 / € 15,00 per keer
en wel op ____, ____, ____.
Totaal bedrag _______

Ik wil graag ook privéles

___ (aantal) maal, bij voorkeur op ____, ____, ____ .
Voor afspraken voor de privélessen (€15,00 / € 25,00 per half
uur) wordt contact opgenomen en wordt apart gefactureerd.
Dit bedrag dus niet vooruit betalen.

Ondertekend te __________________________ (plaats), _______________________ (datum)

Handtekening _______________________________ (bij minderjarigen tekent ouder/voogd).

Het doorgaan van de Summer School is afhankelijk van voldoende deelname. Mocht de Summer
School niet doorgaan, dan wordt het overgemaakte bedrag terug gestort op je rekening.

Schermen& - Zon en Maanstraat 26, 1211HZ Hilversum, tel. (06) 44 892 469,
schermen@schermen-en.nl. KvK nummer: 59542802. BTW: NL1746.03.277B.01.

