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Tijdens een sessie Aerobic Dance gaan we de algemene conditie opkrikken.
Cardio, dans, kracht en stretch komen aan bod. Dit op muziek waarbij fun centraal staat!
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OC Dikkebus, Dikkebusseweg 480, 8900 Dikkebus
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Wanneer		

Iedere woensdag van 19u30 tot 20u30.
Dit van 15 september tot en met 15 december. Geen les op 3 en 10 november!
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Voor iedereen vanaf 16 jaar
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Deelnameprijs € 48 voor 12 lessen
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Vanaf woensdag 8 september om 18u online https://sportanimatie.ieper.be
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Voor alle lessenreeksen is het aantal inschrijvingen beperkt. Vooraf inschrijven is dus de boodschap.
Betalingen enkel via overschrijving na het ontvangen van de factuur.
In de deelnameprijs is een verzekering tegen lichamelijke ongevallen en B.A. inbegrepen.
Overschrijvingen zonder inschrijving (telefonisch, e-mail…) zijn niet geldig.
Terugbetalingen gebeuren enkel bij ziekte/kwetsuur na afgifte van een medisch getuigschrift en bij
afwezigheid van minstens 4 aansluitende lessen.
• Breng voor iedere les een eigen matje mee!
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