WAT, WANNEER, HOE?
Avondcursus:				

>18

5 dinsdagavonden van 19.00 tot 21.00 uur
op 14 mei t/m 11 juni.
U kunt kiezen uit zeilles in een kielboot (polyvalk of cooper),
e
de laser Bahia of op de platbodem Grietje
etj
Gri
De kosten bedragen:
€ 250,-

Meivakantiecursus:			

>7
<99

4 lesdagen van 9.30 tot 17.30 uur, beginnend op
maandag 29 april t/m donderdag 2 mei.
De kosten bedragen:

€ 300,-

Hemelvaartscursus:			
4 lesdagen van 9.30 tot 17.30 uur, beginnend op
donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni.
De kosten bedragen:

€ 300,-

Pinkstercursus:				
3 lesdagen in het pinksterweekend,
van 9.30 tot 17.30 uur op 8 t/m 10 juni.
De kosten bedragen:

€ 260,-

Alle Hens Zeilweekend, een weekendcursus voor jong en oud:
2 lesdagen van 9.30 tot 17.30 uur op 18 & 19 mei of
op 29 juni & 30 juni. Deelname in de optimist:
Deelname in laser, cooper, valk of platbodem:

€ 195,€ 225,-

Meten met je maten (wedstrijdzeilen in de optimist bij de Vuurtoren) :
Eén weekend wedstrijdzeilen op 13 en 14 juli,
lestijden op 13 juli 9.00 tot 18.30 uur,
op 14 juli van 9.00 tot 15.00 uur. De kosten bedragen:

€ 195,-

Zomercursus:

>7
<18

Een week zeilles, maandag t/m vrijdag
van 9.30 tot 17.30 uur én zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur.
(met zaterdag een rondvaart voor de ouders om 11.00 uur)
De kosten bedragen:
€ 415,15 t/m 20 juli
(wk 29)
22 t/m 27 juli
(wk 30)
29 juli t/m 3 augustus
(wk 31)
5 t/m 10 augustus
(wk 32)
12 t/m 17 augustus
(wk 33)
19 t/m 24 augustus
(wk 34)
26 t/m 31 augustus
(wk 35)

Naam
Geb. datum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Email

j/m

Ik wil mij graag opgeven voor:
als je je inschrijft voor een zomercursus dan graag hier een tweede en derde
voorkeur aangeven:
2e keus
3e keus

Type boot:
Niveau:

o optimist
o laser
o platbodem ‘Grietje’

o polyvalk
o Cooper

o beginner

o vergevorderd

o gevorderd

o combi laser/polyvalk

Handtekening: (ouder/voogd)

Opsturen naar:

Zeilschool de Vuurtoren, Oud Loosdrechtsedijk 97-a, 1231 LR Loosdrecht
tel: 035-5828113 - info@zeilschooldevuurtoren.nl
Wij sturen je zo spoedig mogelijk een bevestiging
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