INDMELDELSES FORMULAR
Sønderborg Sergeants
Jeg ønsker hermed, at melde mig ind i Sønderborg Sergeants som
aktivt medlem.
Jeg har læst Sønderborg Sergeants vedtægter og regler som jeg har
gjort mig bekendt med og er indforstået med.
Bedes udfyldt med BLOKBOGSTAVER
Denne kontrakt underskrives og afleveres til din træner eller
Formanden.
Fornavn.:
Efternavn
Adresse.:
Postnummer og by
Fødselsdato og år.:

/

Telefon nummer.: +
Mail.:
Under 18 år
Forældres Mail.:
Forældres Telefon nummer.: +
Undertegnede anmoder hermed om medlemskab i Sønderborg
Sergeants.
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Du må ikke være medicineret eller påvirket under træning eller
kamp.
Effekter efterladt i foreningens lokaler, sker på eget ansvar.
I tilfælde af bortkomst eller tyveri, kan foreningen ikke gøres
erstatningsansvarlig.
Efter aflevering af denne indmeldelse, skal du hurtigst muligt betale
det halvårlige Kontingent på kr. 800,‐ på konto 5969 1218222
Kontingent betales d.1 januar og d.1 juli
Herefter skal du oprette en automatisk bank overførsel på kr. 800,‐
Halvårlig.
Husk, at skrive hele dit (Barn’s) navn i meddelelsesfeltet.
Der betales kontingent uanset, om man har trænet eller ej.
Man skal betale kontingent for alle måneder, uanset om der er ferie
eller helligdage, hvor vi ikke tilbyder træning.
Ved betaling af Spillerlicens, henvises til de internationale
retningslinjer og vejledende priser fra DAFF Ca. 300,‐
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubben før en ny betalingsperiode.
Jvf. foreningens vedtægter.
Har klubben, Jvf. klubbens vedtægter, ikke modtaget din
udmeldelse vil du forsat blive opkrævet kontingent.
Hvis kontingentet ikke betales rettidigt, pålægges et rykkergebyr på
100,‐ og du vil blive udelukket fra træning, indtil kvittering for
kontingentindbetaling kan forevises klubben.
Fortryder man sit medlemskab kort efter indmeldelse og har været
til 1 træningstime udover prøvetimen, får man ikke refunderet sit
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kontingent. Har man af andre årsager, efter sin indmeldelse, ikke
haft nogle træningstimer, kan man inden for 1 måned få refunderet
40% af sit kontingent.
Klubben kan ikke afmelde din automatiske overførsler.
Det er medlemmets eget ansvar, at få afmeldt automatiske
kontingent/bank overførsler.
Foreningen er ikke forpligtet til, at tilbagebetale kontingent, der er
overført automatisk efter en udmeldelse.
Jeg er indforstået med at fotos og video, der optages af klubben
under foreningens almindelige aktiviteter, såsom træning,
opvisninger, træningslejre og deslige, kan bruges på foreningens
egen hjemmeside og i PR‐øjemed.
Jeg erklærer ligeledes, at jeg vil indgå i træningen med respekt,
loyalitet og en forståelse for team spirit, åbenhed og tillid.
Jeg erklærer mig indforstået med, at al træning sker på eget ansvar
og, at jeg ikke kan stille krav om erstatning i forbindelse med skader
under træningen.

Sted:_________________________________________________
Dato/År: ____________/____________
Underskrift____________________________________________

