Nippon Karate-Do Kai
Kastanie Alle 4, 2720 Vanløse. Tlf. 31 74 64 64

INDMELDELSE
NAVN:
ADRESSE:
POSTNR:

POSTDISTRIKT:

STILLING:
CPR-NR:
TLF.HJEM:

TLF.ARB.:

E-Mail:
Ved indmeldelse medbringes 3 pasfoto med navn på bagsiden.

Jeg erklærer med min underskrift at være indforstået og bekendt med følgende:
1.
At jeg ved indmeldelsen betaler indmeldelsesgebyr kr. 100,- + 1 måneds
kontingent den efterfølgende måned, som betales den 1. via PBS/Girokort,
kommer med posten.
2.
Kontingent betales for 1 måned ad gangen. Kontingent betales hver måned forud. Kontingent
skal betales hver den første I måneden og senest 5 hverdag i måneden. For sent betalt
kontingent resulterer i rykkergebyr på kr. 30,00.
Medlemskabet kan kun opsiges skriftligt og skal ske inden udgangen af en måned og er
at regne fra udgangen af den følgende måned. Forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke.
3.
Jeg erklærer på tro og love, at jeg ikke er straffet for vold og gadeuorden eller lignende. At
følge etiketten og den disciplin der udøves i og omkring træningen, samt at følge trænerens
anvisninger nøje. Aldrig at ville misbruge den viden og kunnen jeg opnår.
4.
Undertegnede erklærer ligeledes på tro og love at være fyldt 18 år og at være fuldmyndig. At
være fysisk sund og at der ikke er lægelige forbehold imod at træne på normal vis. Der er
enighed om at træningen sker på eget ansvar og på de af klubben fastsatte ugedage og at
undertegnede ikke kan gøre klubben ansvarlig, helt eller delvis, og ikke kan komme med krav
om skadeserstatning, enten det gælder skader på krop eller personlige ejendele. Ret til
ændringer i de fastsatte træningstider samt kontingent forbeholdes.

INDMELDELSESDATO:
PERSONLIG UNDERSKRIFT:
Såfremt eleven er under 18 år kræves forældres eller værges underskrift.

Hold:

Børn, man-tors

Seniorer

Minihold Tirsdag

Juniorhold Tirsdag

INDMELDT AF:
Mine medlemsdetaljer må gerne forefindes på klubbens hjemmeside på Internettet
(www.nippon-karate.dk) under medlemssiden: _Ja
Nej

