Navn på medlem: ____________________________
Kontraktstype:

Barn (barneskole)

Fødselsdato: _______________________
Ungdom (under 18)

Voksen (fra 18 år)

Treningsavgiften inkluderer medlemskap i Salten NTN Taekwon-Do Klubb, National Taekwon-Do Norway
(NTN), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF). Treningsavgiften inkluderer alt av
medlemskontingenter og forsikringer. Treningsavgiften dekker ikke nødvendig treningsutstyr,
graderingsavgifter, seminarer/samlinger eller lignende. Vi gjør oppmerksom på at avtalegirokontrakten og
personopplysningsskjemaet må leveres for å bli medlem i klubben.
Klubbens treningstider følger skoleruta. Treningsavgiften betales månedlig i 12 like store avdrag (også i
sommerferien). Den 15. i hver mnd. belastes den oppgitte bankkonto med det avtalte månedlige beløp.
Månedsbeløpets størrelse avhenger av medlemmets alder og klubbens gjeldende priser. Oppdaterte priser
ligger alltid på klubbens webside: http://saltentkd.net/priser, og endringer i treningsavgift blir gitt med
minimum 6 mnd. varsel via e-post. Klubbens årsmøte fastsetter prisen på treningsavgift.
Medlemmet forplikter seg til å følge klubbens sikkerhetsanvisninger og regler. Misbruk av kampsport kan
føre til utvisning fra klubben. Vi gjør oppmerksom på at klubben forbeholder seg retten til å justere
treningstider. Betalt treningsavgift refunderes ikke. Vi har ingen bindingstid på medlemskapet, men vi har en
oppsigelsestid på 2 mnd. Utmelding skjer ved å fylle ut utmeldingsskjema på klubbens webside:
http://saltentkd.net/utmeldingsskjema.

JA TAKK! Jeg har gjort meg kjent med klubbens vilkår og ønsker å bli medlem i klubben og betale
treningsavgiften med AvtaleGiro.

Mottaker

Salten NTN Taekwon-Do Klubb

Mottakers konto

45091021327

PS! Vi anbefaler en beløpsgrense på minimum kr.
500,-. Du vil uansett ikke bli trukket for mer enn det
faktiske fakturabeløpet. Hvis maks. beløp ikke fylles
inn settes beløpsgrensen til kr. 1 000,- pr. mnd.

Beløpsgrense per trekkmnd

Kr.……………….

Belast mitt kontonummer

33300000000

KID nr.

(fylles ut av klubben)

BBetalers navn: _______________________________________________________________________
AAdresse:

_______________________________________________________________________

PPostnr./sted:

_______________________________________________________________________

Sted/dato

Underskrift
LEVER SVARKUPONGEN TIL DIN INSTRUKTØR PÅ TRENING!

Salten NTN Taekwon-Do Klubb, Postboks 1237, 8001 Bodø – Web: http://saltentkd.net

