Medlemsbekräftelse
Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Idrottonline-Id (ifylles av föreningen)

För- & efternamn

Namn på förälder (om minderårig)

Postnr & ort

Mobilnummer

E-post

Tidigare träningserfarenhet / stil / grad

Vad vill jag ha ut av träningen? Vad är syftet med att du börjar träna hos oss?

Medlemsbekräftelsen avser medlemskap i Sanshi Budo & Kampcenter Kungsbacka .
Wudang Pai, onsdagar 19:30-21:00
Kali Sikaran, tisdag & torsdag 18:00-19:30
Kali Sikaran, tis ELLER tors 18:00-19:30
Bujinkan, tisdag och torsdag 19:30-21:00
Bujinkan, ungdom 11-16 år, lördagar 12:00-13:00
Ninpo Dragons, barn 7-10 år, lördagar 10-11. 11-12

Halvår
Halvår
Halvår
Halvår
Halvår
Halvår

1200:1800:1200:1500:800:800:-

Summa att betala (Ifylles av föreningen)
Som medlem i Sanshi Budo & Kampcenter är du försäkrad i och medlem i Svenska Budo & Kampsportsförbundet och Riksidrottsförbundet. Vi för närvaroregistrering via Idrottonline.
Vi kommunicerar via slutna grupper på Facebook. Hör med din instruktör för mer info.
NINPO DRAGONS: Vi är intresserade av att få veta om det är något vi behöver veta om ditt barn för att
kunna erbjuda så givande och bra träning som möjligt, Använd gärna baksidan för att detta eller meddela .

på annat sätt.
Riktlinjer för medlemskap i Sanshi Budo & Kampcenter Kungsbacka
1
2
3

Träning hos Sanshi Budo & Kampcenter är endast öppen för de som godkänner och följer
riktlinjerna nedan. De som inte gör det kan inte tillåtas bli medlemmar.
Föreningen skall vara en säker plats för alla medlemmar och vi förbehåller oss rätten att utesluta
de individer som motarbetar detta.
Kriminellt belastade, missbrukare eller de som medvetet tränar för att orsaka bråk kan inte upptas

6

som medlemmar i Sanshi Budo & Kampcenter. Föreningarna har nolltolerans mot rasism,
kriminalitet, droger/dopning.
Föreningen välkomnar alla oavsett kön, ålder eller politisk/religiös tillhörighet. De olika arternas
ritualer har inget religöst värde i arterna men skall accepteras och praktiseras av alla medlemmar.
Föreningen skall vara en säker plats för alla medlemmar och vi förbehåller oss rätten att utesluta
de individer som motarbetar detta.
Respektera dina träningskamrater. Personlig hygien, hela och rena kläder och en trevlig attityd är

7

en självklarhet för allas trivsel.
Oansvarigt användande av kunskap förvärvad på träning leder till varning och/eller uteslutning.

4
5

Med min underskrift bekräftar jag att jag tagit del av och förstått dessa riktlinjer.
Datum

Underskrift (under 18 år, målsmans underskrift)

Alla uppgifter är för internt bruk i föreningen. Info om GDPR, besök www.sanshi.se

