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www.cskk.dk

INDMELDELSESBLANKET

Miniput-Hold

Børn og unge

Voksne

Kombi-Hold

u/20 år

o/ 20 år

5-7 år

* Sæt kryds (X)
4-6 år
> Skriv tydeligt med blokbogstaver <

Undertegnede anmoder herved om medlemskab af CSKK

( Indmeldelsesgebyr samt UWK DK licens kr. 200,00 )

* Navn voksen:
* Navn barn:
* Adresse:
* Post nr.:

* By:

Telefon: Fastnet +45

* Mobil +45
Oplys venligst 'privat' og tilgængelig e-mail adresse !
> Skriv tydeligt med blokbogstaver <

* E.mail:
( * ) Skal udfyldes
* CPR nummer - voksen

* CPR nummer - barn
Skal udfyldes til pas og licenser. - Pasfoto skal afleveres i klubben senest 1 måned efter indmeldelse

Jeg bestiller samtidig med min indmeldelse GI og bælte
Junior str. 100-150 cm
Alder 7- 14 år
Gi incl. bælte
Junior str. 160-190 cm
Alder 14-19 år
Gi incl. bælte
Voksen
Alder over 20 år
Gi incl. bælte
CSKK klubdragter kan bestilles i klubben så længe lager haves !

Sæt kryds (X)
kr
kr
kr
kr

335,00
480,00
585,00
386,00

Jeg har pligt til at sætte mig ind i klubbens vedtægter. Min underskrift er bindende og kan kun opsiges
jf. vedtægtens § 7. Obs - udmeldelse er kun gyldig ved skriftlig meddelelse herom, enten pr. brev eller
mail som indscanning. Jeg er indforstået med, at kontingentperiode er 3 måneder, uanset om jeg træner eller ej,
holder ferie eller udmelder mig i en kontingentperiode. Når indmeldelse er registreret, modtager jeg automatisk
besked fra klubbens sekretær, som sender velkomstbrev, folder, ordliste og vedtægter, samt opkrævning.
Der udsendes automatisk opkrævning pr. e-mail, kvartalsvis.
Prisen for træning er pr. måned:
Børn 7-14 år
Unge 15-19 år
Voksne fra 20 år
Senior over 50 år
Kombihold 5-7 år
Miniputhold 4-6 år

1 x ugentlig med én forælder i max. 2år / op til 8kyu

kr
kr
kr
kr
kr
kr

285,00
310,00
360,00
335,00
265,00
260,00

Der er mulighed for søskenderabat.
Indmeldelse kan afleveres i klubben, eller sendes til Palle Lech: Ordrupvej 100 3th, 2920 Charlottenlund
Den underskrevne indmeldelse kan også scannes og sendes til kontakt@cskk.dk. Angiv "CSKK Indmeldelse" som titel.

* Dato for indmeldelse
* Underskrift

(hvis under 18 år forældre underskrift)

Jeg har tidligere været medlem af: (skriv klubbens navn du har været medlem af)

Bæltegrad:

Tlimeldte forbund:

Medl. Nr.:

Formand Casper Lech

Gyldenløvesgade 21. 2.th 1600 Kbh. V

Privat tlf. +45 29 46 53 63
Hoved nr. +45 31 65 27 55

