MEDLEMSANSÖKAN NÄSSJÖ HC

Datum:

Jag/Vi söker härmed medlemskap i Nässjö Hockey Club.
Vi har tagit del av Nässjö HC stadgar och är väl medvetna om vad som förväntas av oss som medlemmar i
Nässjö HC avseende medverkan i föreningarbete, aktiviteter för att inbringa intäkter till föreningen, avgifter
och betalningar, mm.

Vidare godkänner jag att Nässjö HC använder personummer endast där detta krävs, t.ex. spelarregistrering, bidragsansökningar, medlemsregister, mm.
I övrigt föjer Nässjö HC GDPR (Dataskyddsförordningen).
Jag godkänner även att Nässjö HC utställer fakturor för de avgifter som beslutas samt för redovisning av andra aktiviteter för att undvika kontanthantering.
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FAMILJEMEDLEM kan endast de vara som är folkbokförda på samma adress (maxbelopp för familj)
AKTIV MEDLEM är de som deltar i Nässjö HC ordinarie sportverksamhet som spelare
VETERANHOCKEY medlemmar som deltar i Veteranhockeyverksamhet och omfattas av spelarlicens C inklusive försäkringar
REC-HOCKEY medlemmar som deltar i REC-hockeyverksamhet och omfattas av spelarlicens C inklusive försäkringar
HOCKEYSKOLAN deltagare i Nässjö HC Hockeyskola
LEDARE / FUKTIONÄR som deltar i träningar/matcher och omfattas av Nässjö HC försäkringar
SUPPORTER / STÖDMEDLEM som stödjer och vill vara delaktig i Nässjö HC verksamhet

Aktuella medlemsavgifter och träningsavgifter finner Ni på våran hemsida
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POSTNUMMER
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MOBILNUMMER VÅRDNADSHAVARE 1

-

MOBILNUMMER VÅRDNADSHAVARE 2

-

Faktura skickas via mail till ovanstående mailadress

STÄLLNINGSTAGANDE AVSEENDE BINGOLOTTO FÖRSÄLJNING avser Familj eller aktiv medlem

Prenumeration på minst 2 st Bingolotto AUG-JUNI

(Läs mer i styrdokumentet Bingolotto på våran hemsida)

eller

Önskar Friköp från kravet på Bingolotto och godkänner att Nässjö HC fakturerar 1.500 SEK
(Gäller ej Bingolottos julkalendrar och Bingolottos uppesittarkväll)
Eventuellt utträde ur Nässjö HC ska meddelas Nässjö HC skriftligen till kansli@nhc.se
Meddelas inte utträde är medlemmen betalaningsansvarig för hela säsongen
UNDERSKRIFT AV VÅRDNADSHAVARE 1 eller MYNDIG MEDLEM

UNDERSKRIFT AV VÅRDNADSHAVARE 2

NAMNFÖRTYDLIGANDE
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