DINAMIK AEROBIC SPORTEGYESÜLET
1173 Budapest Bujákhida u. 26.
Tel: 06-20-314-05-17
Fax: 06-1-257-30-45
E-mail: dinamik@t-online.hu
Honlap: www.dinamik.hu
Adószáma: 18178405-1-42

„AMATŐR SPORTOLÓI SZERZŐDÉS és REGISZTRÁCIÓS LAP”
Edző, oktató neve:
Egyesület, iskola, klub neve, címe:
Egyesület honlapja, e-mail címe:*
Sportoló, versenyző neve:
Sportoló születési helye, ideje:
Sportoló lakcíme:
Sportoló anyja neve:
Sportoló telefonszámai:
Sportoló e-mail címe:
Sportoló iskolája neve és címe:*
Sportoló ismert betegségei, allergiája:
Mást is sportol? Tagja-e más egyesületnek is?
Törvényes képviselője, kiskorúnál:
Törvényes képviselő lakcíme:
Törvényes képviselő otthoni és mobil telefonja:
Törvényes képviselői e-mail címei:
Minden sort, ki kell tölteni olvashatóan,* jelölt sorokat kötelező kitölteni!

Fent nevezett sportoló vállalja, hogy az általa megjelölt iskolával vagy egyesülettel a 2015-ös verseny évadtól amatőr
sportolói szerződést köt e nyomtatvány alapján, és elfogadja annak feltételeit, szabályait és összes díjrendszerét. Így a
megjelölt iskola vagy egyesület hivatalos tagja lesz a szerződés idejére. Dinamik Se. országos keretein belül az itt megjelölt
egyesület, iskola vagy klub külön szerződésben megkötött („Egyesületi szerződés”)-el elismeri, hogy belépett a Dinamik
Aerobic Sportegyesületbe, annak az adott évadában aktív tagja, és betartja az ott felsorolt szabályokat és egyesületi
kötelezettségeinek eleget tesz. A sportoló egy másik klubhoz, iskolához vagy egyesülethez átigazolni csak a szerződés
felbontásával teheti meg. A mozgásprogramot és az edzéseken kapott elméleti és gyakorlati anyagokat, ill. a
versenygyakorlatokat átadni vagy bemutatni csak a saját egyesület, iskola vagy klub engedélyével teheti meg a
sportoló. A Dinamik Se. rendezvényein a sportoló csak akkor vehet részt, ha elküldte a regisztrációs lapot mellékletben Emailben, ill. egy eredetit aláírva a Dinamik Se. számára az oktatón keresztül. A sportolói szerződésben foglaltak harmadik fél
számára nem adhatók ki. Beleegyezem, hogy a Dinamik Se. rendezvényein készített és rögzített képeket, videókat,
dokumentumokat, valamint hangfelvételeket szabadon közzé tehesse. Ezzel kapcsolatban semmilyen anyagi és egyéb
követeléssel nem lépek fel. Elfogadom, hogy a Dinamik Se. rendezvényein az általam okozott károkat megtérítem. Elfogadom
az egyesületek által meghatározott díjakat és költségeket. Betartom a nevezési és befizetési határidőket. Elfogadom, hogy saját
felelősségemre indulok a rendezvényeken, sérülésekből vagy balesetekből eredendően semmilyen kártérítésre nem tartok
igényt. A fenti adatok a valóságnak megfelelnek és a szerződésekben foglaltakat elfogadom, a változásokat időben bejelentem.

A megállapodás érvényességének kezdete: 2015. 01. 01. Érvényes a Dinamik Se. tagság
megszűnéséig.
Kelt:
______________________

_____________________________
Sportoló

________________________
Edző, Egyesület, klub, pH.

_____________________________
Sportoló Törvényes képviselője

