MAGYAR AIKIKAI AIKIDO EGYESÜLET
Fénykép

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

………………………………………….…………..
Név
Tagfelvételemet kérem a MAGYAR AIKIKAI AIKIDO EGYESÜLET tanfolyamára.

Lakcím:

Telefon:

E-mail:

Születési hely:

Születési idő:

Foglalkozás:

Munkahely:

Munkahelyi elérhetőségek:

Belépés ideje: 20… … …

Klub neve: Harmónia önvédelmi klub

Instruktor neve:

Egyéb harcművészeti fokozat:

Shidoin Pivony Attila sensei Aikikai 4. dan

Volt-e, van-e olyan egészségügyi problémád, amelyet figyelembe kell venni az edzéseken:

Miért szeretnél aikidót, önvédelmet tanulni?

Mik a céljaid az aikidóval, önvédelemmel?

Miért szeretnél egyesületünk tagjává válni?

Kijelentem, hogy büntetlen előéletű vagyok, és tudomásul veszem az egyesület működési feltételeit. Tudatában vagyok annak, hogy az
önvédelemi oktatásban való részvételem nagyfokú figyelmet igényel mind a saját, mind a társaim irányában.
Bármely engem ért vagy általam okozott sérülésért teljes mértékű felelősséget vállalok.
Tudomásul veszem és vállalom az egyesületi tagsággal járó kötelezettségeket:
1.

2.

3.
4.

Havi tagsági díj fizetése, minden hónap 10.-ig bezárólag. Befizetés hiányában az edzéseken részt venni nem lehet. A havi
tagsági díj egyösszegű megfizetése minden hónapban kötelező, függetlenül attól, ki hány edzést látogat, vagy nem látogat.
Előre bejelentett, (előző hónapban) egész hónapra szóló távollét esetén az adott hónapra a tagdíj felét kell fizetni terembérlet
támogatásként, kivéve nyári hónapok (ha eközben megjelenik, és részt vesz az edzésen egész hónapot, kell fizetni).
Nyári hónapokban (jún.-júl.-aug.) a tagsági díj félhavi befizetés nem érvényes, teljes hónapot kell fizetni a nyaralások és
szabadságolások miatti létszám csökkenés miatt. Az edzéseken, két hónapon át meg nem jelenő tagot, amennyiben távollétéről
nem ad értesítést, az egyesület törli a nyilvántartásból. Bérlet elveszítése esetén az új bérlet kiállításának díja 500 Ft.
Éves beiratkozási tagdíj fizetése új tag belépésekor, de mindenképpen a belépést követő 1 hónapon belül. Az éves tagdíj a belépés
napjától a következő év azonos napjáig érvényes; a továbbiakban az érvényesség lejárta előtt kell a következő évre befizetni.
Részvétel a közösségi feladatok elvégzésében (pl. edzések hirdetése, tatamirakodás), az egyesület vezetőjének instrukciói alapján.

Jelentkező aláírása:
Ajánló:
Budapest, év
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Megjegyzés:
Milyen úton sikerült szervezetünket megtalálni: ismerős, hozzátartozó, Internet, újság, bemutató, plakát, szórólap, tudakozó. stb.
Egyéb:

