DBSKE
Debreceni Bázis Sport Klub Egyesület
(4225 Debrecen Szirom u. 6/a)

Tagfelvételi kérelem
Ezúton kérem a Debreceni Bázis Sport Klub Egyesület tagságába való felvételem.
Aláírásommal igazolom, hogy az egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét,
értékrendjét és kialakult szokásait, valamint a Házirend Szabályzatát ismerem, azokat
magamra nézve kötelezőnek fogadom el.
Név/szig.szám:…………………………………………………………………………...
Születési hely:……………………………………………………………………………
Születési dátum:………………………………………………………………………….
Anyja neve:………………………………………………………………………………..
Levelezési cím:……………………………………………………………………………
Telefonszám:……………………………………………………………………………...
E-mail:………………………………………………………………………………………
Státusz:

Versenyző

Sportoló

Nyilatkozom, hogy az edzéseken való részvételemet semmiféle kizáró egészségügyi
probléma, erőnlétemet befolyásoló, vagy a közösség egészségét veszélyeztető betegség nem
gátolja. Kijelentem, hogy amennyiben olyan orvosi kezelés vagy orvosi ellenőrzés alatt állok,
amely befolyásolja az egyesületben folytatott tevékenységemet, erről az edzőt,vagy az elnököt
előzetesen tájékoztatom. Az edzések megkezdéséről és az edzés által okozott fizikai
megterhelésről kezelőorvosomat szintén tájékoztatom, tanácsát kikérem és a további
edzésekre vonatkozóan annak megfelelően járok el. Az egyesület edzésein, rendezvényein
saját felelősségemre veszek részt. Amennyiben az edzés vagy rendezvény közben rosszullét
bármilyen csekély jelét tapasztalom, vagy úgy ítélem meg, hogy az általános erőszintemet és
teherbírásomat meg haladó feladatot kell elvégeznem, ezt az edző, vagy az elnök felé azonnal
jelzem és pihenőidő biztosítását, vagy a feladat könnyítését kérem. Tudomásul veszem, hogy
az egyesület edzésein, rendezvényein csak abban az esetben vehetek részt,ha alkohol és/vagy
kábítószer, illetve illegális teljesítményfokozó szerek befolyása alatt nem állok. Kijelentem,
hogy az edzőnek, vagy az elnöknek az edzés, rendezvény biztonságára vonatkozó utasításait
maradéktalanul betartom, amennyiben ennek ellenére az edzésen, rendezvényen bármilyen
sérülést vagy kárt okoznék, annak anyagi és erkölcsi következményeit viselem.
Tudomásul veszem, hogy ezen nyilatkozat kitöltésével és annak elnökségi jóváhagyását
követően az Alapszabályban meghatározott kötelezettségek és jogok vonatkoznak rám,
melyek az egyesületből történő kilépésemmel vagy kizárássommal szűnnek meg. Tagként a

tagdíjfizetési kötelezettségemnek a belépéstől kezdődően a kilépési nyilatkozat kitöltéséig
vagy kizárásomig eleget teszek. Pártoló tagként, a vállalt mértékben az egyesületet erkölcsileg
és anyagilag támogatom. Az egyesület érdekeit minden körülmények között maradéktalanul
képviselem. Kijelentem, hogy büntetőeljárás hatálya alatt nem állok, mindennapi életvitelem
során a mindenkori jogszabályokat betartom, - esetleges munkakörömből adódó
kötelességeimtől
eltekintve - bűnöző élet módot folytató személyekkel kapcsolatot nem tartok, illetve az
egyesület tiszta erkölcsű szellemiségét tiszteletben tartom.
Tudomásul veszem, hogy a fenti körülményeimben beálló változásokat haladéktalanul
jeleznem kell az egyesület vezető tisztségviselőinek, melynek elmulasztása vagy az egyesület
szellemiségével ütköző magatartás kizárást von maga után. Kijelentem, hogy hozzájárulok
ahhoz, hogy személyes adataimat – a mindenkori jogszabályi szabályozásnak megfelelően –
az egyesület az Alapszabályban foglalt tevékenységének szervezésével kapcsolatosan
nyilvántartsa és felhasználja. Hozzájárulok, hogy az egyesület rendezvényein, edzésein,
programjain, melyeken részt veszek, fénykép és videofelvétel készüljön, valamint ezek a
felvételek az egyesület Alapszabályban rögzített érdekeit szolgálva publikálásra kerüljenek.

Aláírás:
………………………….
kérelmező aláírása

………………………….
törvényes képviselő aláírása
(18 éven aluli kérelmező esetében)

Elnök aláírása, hogy a tagfelvételi kérelmet átvette:
Debrecen,

……………….......
átvétel dátum

…………………………….
elnök aláírása

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tagfelvételi Záradék
Az elnökség a tag felvételi kérelmét elfogadta:
Elnök aláírása:

év,

hó

…………………………………….
György Zoltán
DBSKE Elnök

nap

