
INSKRYWINGSVORM

Skool se naam: 

In watter provinsie is u skool?

Skool se telefoonnommer:

Skool se e-posadres:

Skool se posadres:

Skakelpersoon se naam en van:

Skakelpersoon se selfoonno.:

Skakelpersoon se e-posadres:

Juniors: Seniors:
Hoeveel Voorstander-spanne?  

Hoeveel Teenstander-spanne? 

Hoeveel Voorstander-spanne?  

Hoeveel Teenstander-spanne? 

’n Maksimum van agt junior en/of agt senior spanne mag inskryf. 

Die name van die spanne moet TWEE WEKE vóór 
die kompetisie na die gasheeraanbieder 
gestuur word vir bevestiging van die 
spanindelings. Enige onttrekkings of 
vervangings van spanlede moet 
minstens 7 (sewe) dae vóór die uitdunronde
 sou plaasvind skriftelik by die ATKV-
projekorganiseerder, Annemarie Alberts, 
ingedien word en sal volgens meriete hanteer 
word.Dieselfde spanlede wat aan die uitdunrondte 
deelneem, moet aan die finaal deelneem. 
’n Spanlid mag slegs met ’n skriftelike aansoek en 
met die ATKV se toestemming vervang word.



Die persoon/persone/instansie wat inskryf, vrywaar die ATKV van enige eise wat kan 
ontstaan as gevolg van skade of verliese van enige aard wat sodanige persoon /persone/in-
stansie tydens die hele verloop van die kompetisie kan ly.
Ek lê my neer by die ATKV se terme en voorwaardes asook reëls spesifiek van toepassing op 
hierdie ATKV-Debatskompetisie. Neem ook kennis van die ATKV se privaatheidsbeleid soos 
gepubliseer onder die bepalings en voorwaardes op die ATKV se webtuiste (www.atkv.org.za).

1. Met die ondertekening van hierdie vorm bevestig ek dat ek kennis neem van die 
ATKV se art. 18-kennisgewing op sy webtuiste (atkv.org.za) en toestem daartoe dat my 
persoonlike inligting ingesamel mag word; en/of

2. Met die ondertekening van hierdie vorm bevestig ek dat ek kennis neem dat die ATKV 
nié hoef te voldoen aan die verpligtings wat in art. 18(1) van die Wet op die Beskerming 
van Persoonlike Inligting uiteengesit word nie; en/of

3. Met die ondertekening van hierdie vorm bevestig ek dat die ATKV my spesiale 
persoonlike inligting, soos na verwys in art. 26 van die Wet op die Beskerming van 
Persoonlike Inligting, mag insamel.

INSKRYWINGSGELD:
Inskrywings sluit 25 Februarie 2022.
R600 vir juniors en R500 vir seniors

Indien die skool vóór 18 Februarie 2022 die inskrywingsvorm voltooi en die betaling 
maak, kwalifiseer die skool vir die afslagtarief van R500 vir ’n juniorspan en R400 vir ’n 
seniorspan.

Inbetalingsdatum:

Bedrag betaal:

Getal spanne se betaling:

Verwysing:

Skoolhoof se titel, naam en van:

Skoolhoof se handtekening:

Stuur die inskrywingsvorm saam met die bewys van betaling per e-pos aan 
Annemarie Alberts by annemariea@atkv.org.za
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