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- Bij deelname aan het Dutch Pole Art Championship wordt verwacht kennis te hebben van de regels 
en voorschriften van het International Dutch Pole Art Championship. 
  
- Deelnemer dient te verklaren alles naar waarheid in te vullen, vals opgegeven informatie of het weg 
laten van belangrijke informatie zal leiden tot uitsluiting. 
  
- Bij de inschrijving wordt gevraagd een representatieve foto mee te sturen. Deze foto zal op de 
website worden geplaatst tezamen met je eventueel behaalde titels en/of prijzen onder vermelding 
van je stage name.  
  
- De deelnemer stemt ermee in dat de foto voor commerciële doeleinden, mits t.b.v. International 
Dutch Pole Art kan worden gebruikt (programmaboekjes, aankondigingen e.a.) 
  
- De deelnemer gaat ermee akkoord dat voor, tijdens en na het evenement foto’s en filmopnames 
gemaakt worden, welke ook voor commerciële doeleinden gebruikt mogen worden. Alle rechten voor 
deze foto’s en filmopnames liggen bij de organisatie. De deelnemer stemt er mee in hier te allen 
tijden op een positieve manier aan mee te werken.  
  
- Stuur het volledig ingevulde formulier met representatieve foto op naar info@poleart-
championship.com

Man of Vrouw

man vrouw

Categorie

Champions 60€ Professional 50€ Semi-Professional 40€

Masters 40+ 40€ Doubles 40€ p.p. Groups 25€ p.p.

Amateurs Men 25€ Amateurs women 25€ Juniors 25€

Kids 25€

Datum Voledige voor en achternaam Handtekening 

http://www.poleart-championship.com/
mailto:info@poleart-championship.com
mailto:info@poleart-championship.com
mailto:info@poleart-championship.com
mailto:info@poleart-championship.com


Double partner / naam van de groep Behaalde Titels en/of prijzen:

Volledige voornaam: Volledige achternaam: Roepnaam: 

Adres: Postcode: Woonplaats: Land: 

Telefoonnummer: E-mail

BSN Nummer

Geboortedatum: Geboorteplaats: Geboorteland: 

Stage Name: Paaldansschool: Plaats: Trainer/Coach: 

Eventuele bijzonderheden:

- Bij deelname aan het Dutch Pole Art Championship wordt verwacht kennis te hebben van de regels en 
voorschriften van het International Dutch Pole Art Championship. 
- Stuur het volledig ingevulde formulier met representatieve foto op naar info@poleart-championship.com

Datum Volledige voor en achternaam Handtekening
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mailto:info@poleart-championship.com
mailto:info@poleart-championship.com


Categorie: Kids & Juniors

Volledige voornaam: Volledige achternaam: 

Ouder of Coach:

Vader

Moeder

Coach

Andere

Adres: Postcode: Woonplaats: Land:

Telefoonnummer: E-mail

- Bij deelname aan het Dutch Pole Art Championship wordt verwacht kennis te hebben van de regels en 
voorschriften van het International Dutch Pole Art Championship. 
- Stuur het volledig ingevulde formulier met representatieve foto op naar info@poleart-championship.com

Datum Volledige voor- en achternaam Handtekening
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