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Inschrijvingsformulier LuKiArt vzw – Kinder-Kunst-Ateliers te Sint-Martens-Latem 
schooljaar 2015 – 2016 

 
 velden met een * zijn verplicht 

 
Naam van het kind *  

Leeftijd van het kind *  

Adres (Straat en Nummer) *  

Postcode *  

Woonplaats *  

emailadres *  

Telefoonnummer  

Naam nood-contactpersoon  

ev. Nood-telefoonnummer   

Naam nood-contactpersoon2  

ev. Nood-telefoonnummer2  

Is er iets wat wij moeten weten 
ivm. uw kind (allergie, medicatie, 
bijzondere zorg of aanpak, …), deel 
dit dan met ons. 
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Publicatie beeldmateriaal : 
 
Ondergetekende, ………………………………………………………………………………………………. ouder/voogd van  
……………………………………………………………………………………………  
geeft aan LuKiArt vzw de toelating om beeldmateriaal (foto’s, video- en filmopnames) waarop mijn kind 
staat wel/niet (doorstrepen wat niet past) te maken 
en wel/niet (doorstrepen wat niet past) ) te gebruiken voor de publicaties op de website, in andere 
media (folder, ...) 
 
Deze toelating geldt voor het schooljaar 2015-2016. 
 
 
Datum       Handtekening 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Opmerkingen 

 de (minimum)prijs voor de volledige reeks van ateliers (20 sessies, incl. afsluitend feest-moment) 
bedraagt 200 € per kind  

 inschrijven per semester kan ook, dan kunt u 2 maal per jaar 110€ voor 10 sessies betalen (1ste 
betaling voor de start in september t.e.m. januari, 2de betaling voor februari t.e.m. juni)  

 een 2de kind van hetzelfde gezin krijgt 10% korting, een 3de en alle volgende 20% korting 
 gelieve het inschrijvingsgeld (inclusief lidgeld) voor de aanvang van de ateliers (voor 1 september 

2015) over te maken op rekeningnummer BE10 9731 1721 1804 van LuKiArt vzw – Twee Dreven 
29 – 9830 Sint-Martens-Latem, met vermelding van de naam van uw kind 

 uw kind is pas ingeschreven als het inschrijvingsgeld betaald is, u ontvangt daarvan bericht 
 indien u voor de aanvang van de ateliers nog niet betaald heeft, is uw kind NIET verzekerd 
 de ateliers starten als er voldoende inschrijvingen zijn (minimum 10 kinderen per groep), u wordt 

daaromtrent tijdig verwittigd, indien de ateliers niet doorgaan, wordt het inschrijvingsgeld 
integraal teruggestort 

 de ateliers gaan door in De Oase, Constant Permekelaan 54, 9830 Sint-Martens-Latem 
 indien u betaald heeft en toch wenst te annuleren, zien we ons genoodzaakt om 10% 

annulatiekosten aan te rekenen 
 na inschrijving ontvangt u de kalender (die ook steeds via www.lukiart.be beschikbaar is) en een 

kopie van ons Huishoudelijk Reglement - Deelnemers 
 bij vragen kunt u steeds bij ons terecht via sabine.pauwaert@telenet.be of via tel. 0475 803403 

  

---------
---------
---------
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 we willen onze dienstverlening waar nodig bijsturen, daarom willen we u een paar minuten 
vragen om de volgende vragen te beantwoorden 

 
 het 1ste deel is enkel vrijblijvend in te vullen indien uw kind ingeschreven was tijdens het 

schooljaar 2014-2105, het 2de deel is vrijblijvend in te vullen door iedereen 
 

 mijn kind was ingeschreven in 2014-2015  (zet een X) 
o 1ste groep; van 14.00u tot 15.30u :     [  ] 
o 2de groep van 15.30u tot 17.00u :      [  ] 

 
 indien de 2 groepen zouden omwisselen , ttz. 

o oudste groep (in leeftijd) ; van 15.30u tot 17.00u 
 is dit voor mij een probleem      [  ] 
 is dit voor mij geen probleem      [  ] 

o kleinste groep van 14.00u tot 15.30 
 is dit voor mij een probleem      [  ] 
 is dit voor mij geen probleem      [  ] 

 
 indien de uurregeling voor de 2de groep zou aangepast worden van 15.45u tot 17.15u (een 

kwartiertje pauze om het contact met de ouders te verbeteren) 
o is dit voor mij een probleem       [  ] 
o is dit voor mij geen probleem       [  ] 

 
 indien er een groep zou bijkomen , overwegen we een 3de groep in te richten van 17.30u tot 

19.00u, 
 is dit voor mij een optie       [  ] 
 is dit voor mij geen optie        [  ] 

 
 we hebben een aantal suggesties voor het inrichten van extra project-ateliers (in reeksen van 

ateliers van 2 uur, het aantal ateliers hangt af van het onderwerp) naast de doorlopende ateliers, 
(daar is apart voor in te schrijven en apart te betalen).  voor deze ateliers willen we graag peilen 
naar jullie interesses en voorkeurdagen 

 
 bij voorkeur op : 

o woensdagnamiddag        [  ] 
o zaterdagvoormiddag         [  ] 
o zaterdagnamiddag      [  ] 
o zondagnamiddag      [  ] 

 
 duidt met een X aan welke onderwerpen je interesseren : 

o Street Art : van schets naar ontwerp voor een muurschildering [  ] 
o Techno Art: van schets naar 3D printen, laser cutten, robots, …  [  ] 
o Hedendaagse Illustratie van een sprookje    [  ] 
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o Animatie: van schets naar bewegend beeld    [  ] 
o Fotografie        [  ] 
o Haiku en verbeelding       [  ] 
o Zijde- en stof schilderen      [  ] 
o Mozaïek        [  ] 
o glasramen        [  ] 
o Origami+ (Papier beschilderen, vouwen ,…)    [  ] 
o de oorlog aan de hand van getuigenissen met een kinderblik [  ] 
o een aantal tentoonstellingen in groep bezoeken   [  ] 
 
o andere suggesties: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 ev. andere suggesties en/of opmerkingen : 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


