
Hørsholm Karate Klub
INDMELDELSESBLANKET

Undertegnede anmoder hermed om medlemskab i Hørsholm Karate Klub:

Navn(e) :

Adresse :

Post nr. : By :

Fødselsdato :

Telefon :

E-mail :

Medlemskaber

 Forældre/barn om fredagen: [kr. 500,- pr. person pr. kvartal] (forælder/1 barn ialt kr. 950 pr. kvartal)*

 Voksne, som træner 2 gange eller mere om ugen: [kr. 800,- pr. kvartal]

 Børn, som træner 2 gange eller mere om ugen: [kr. 700,- pr. kvartal]

 Karatekids: [kr. 700,- pr. kvartal]

 Passivt medlemsskab/støtteforening (ikke-aktive medlemmer) [kr. 550,- årligt]

 * OBS! Familierabat – er man flere i familien, som træner, får medlem nr. 2 50,- rabat pr. kvartal  
og medlem nr. 3 og 4 (og følgende) får 100,- i rabat pr. kvartal.

Bestilling af gi inkl. hvidt bælte _________ (højde i cm). Pris: Voksen 450 kr/barn 350 kr (incl. klubmærke)
Gi skal bestilles ved indmeldelse! Husk også at aflevere et pasfoto.

Ved indmeldelse opkræves 200 kr for pas og årsmærke til Japan Karate Shoto Federation (JKS-Danmark).
Herefter opkræves 75 kr årligt for medlemskab af JKS-Danmark. Ligeledes opkræves årligt 200 kr for licens 
til DKF (Dansk Karateforbund). Med medlemsskab af DKF følger dækning under Trygs ulykkesforsikring ved 
udøvelse af farlig sport. Nærmere oplysning herom findes på DKFs hjemmeside.

Alle kontingenter, gebyrer mv skal indbetales via bankoverførsel til klubbens bankkonto i Handelsbanken
reg. 7632 - konto 1005449. Opkrævning af kontingent udsendes via e-mail. Betales kontingentet ikke
rettidigt, pålægges der rykkergebyr på 50 kr for hver rykker.

Jeg har læst klubbens vedtægter og er indforstået med, at medlemsskabet er bindende og kun kan opsiges
som anført i vedtægterne. Jeg accepterer ligeledes, at Hørsholm Karate Klub anvender billeder taget i
forbindelse med træning, seminarer, lejrophold mv., som benyttes på klubbens hjemmeside samt klubbens
sider på sociale medier.

Dato:  Underskrift: 

For medlemmer under 18 år kræves værges underskrift.

Husk at samtlige ændringer i dit medlemskab skal meddeles skriftligt herunder adresseændring 
og eventuel udmeldelse.

Hvor har du hørt om Hørsholm Karateklub?
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