Zumba Boezinge
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Zumba is een combinatie van fitness en Latijns-Amerikaanse dansen: merengue, salsa, reggaeton...
Net als bij aerobic werk je aan je conditie, maar dan wel op een dansante manier.
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Basisschool Boezinge, Boezingestraat 2a, 8904 Boezinge
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Wanneer		

Iedere woensdag van 19.30 tot 20.30 uur.
Dit van 20 januari tot en met 31 maart. Geen les op 17 februari (Krokusvakantie)
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Voor iedereen vanaf 16 jaar
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Deelnameprijs € 40 voor 10 lessen
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Korting		

UiTPas-houders met een beperkt inkomen.
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Inschrijven

Vanaf woensdag 16 december 2020 om 17.00 uur online inschrijven
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.

Leopold III-laan 18 | 8900 Ieper
tel. 057 239 400 | sportdienst@ieper.be
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