
Folytatás a túloldalon! 

Belépési Nyilatkozat 
 

Alulírott  ..............................................................................................  kijelentem,  

hogy a mai napon belépek A Szablya Iskolája Egyesületbe. 

Belépési feltételek 
 
1. Kijelentem, hogy büntetlen előéletű vagyok és az egyesület alapszabályát megismertem és 

elfogadom. 
2. Az edzéseken mindenben Hidasi Gergely (továbbiakban vezető oktató) utasításait 

maradéktalanul betartom. 
3. Az ő akadályoztatása esetén az általa előre kijelölt edzőtárs utasításai követendőek.  
4. Az edzés díját az esedékes hónap legkésőbb tizedik napjáig a vezetőség egy kijelölt tagjának 

befizetem. 
5. A tagdíj pontos összege, és az ezért igénybe vehető edzések időpontja és időtartama a belépni 

szándékozóval szóban közlésre kerül. 
6. A tagdíj összegének megváltozását legalább egy hónnappal előre közlünk a tagokkal.  
7. A tagdíj befizetésének elmulasztóját figyelmeztetés után a vezetőség indoklás, 

és fellebbezés nélkül kizárhatja az egyesületből. 
A kizárás kétszeri, írásbeli vagy a tagok előtti egyértelmű szóbeli figyelmeztetés után 
történhet meg. 

8. Az edzéseken való fegyelmezetlen magatartásért, a vezető oktató vagy az általa kijelölt 
személy utasításainak be nem tartásáért a vezetőség a tagot fegyelmi felelősségre vonás 
terhe mellett az egyesületből kizárhatja. 

  a.: A kizárás csak három fegyelmi elérése után történhet meg. 
 b.: Súlyos fegyelmi vétséget elkövetőt a vezetőség közös határozat alapján azonnali hatállyal 
kizárhat, mely határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 

9. Az edzéseken történő részvétel csak és kizárólag saját felelősségre történhet. Sem az 
elszenvedett anyagi károkért, sem semmilyen jellegű fizikai vagy testi sérülésért nem vállalunk 
felelősséget. 

10. Hozzájárulok ahhoz, hogy az edzéseken és az egyesület rendezvényein készült, engem is 
esetlegesen ábrázoló képeket és videó anyagokat az egyesület saját belátása szerint felhasználja. 

 
*Amennyiben a tag nem múlt el 18 éves a szülő is köteles tudomásul venni és elfogadni a fentieket. 

 

A fenti feltételeket megértettem azokat elfogadom és betartom! 

A kérelmező adatai 
Név: ……………………………………………………. 
Anyja neve: …………………………………………….. 
Születési hely: ………………………………………….. 
Születési dátum:………………………………………… 
Személyi ig. szám:……………………………………….. 
Állandó lakcím:…………………………………………… 
 
Budapest.201 ........................ hó ......... nap         ………………………………    ………………... 

Kérelmező aláírása           szülő aláírása*  
 

  
  ………………………….         ……………………………. 
       Hidasi Gergely, elnök                     Gergely Balázs, alelnök 
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Kiegészítő adatok, kitöltése nem kötelező, de ha megadod őket, azzal segíted a munkánkat. 
 
 
1. Ideiglenes/Értesítési cím (abban az esetben, ha ez eltér az állandó lakcímtől) 
     ...……………………………………………………………………… 
2. Tel., Mobil: ………………………….. 
      Vonalas: ………………………….…. 
3. E-mail cím: ..……………………………………….. 
4. Facebook azonosító: ………………. 
 
5. Iskola:………………………………......................... 
6. Munkahely: ………………………………………… 
     …………………………………………………….. 
7. Foglalkozás: ……………………… 
     
8. Orvosi adatok (amik a sportolás szempontjából érdekesek lehetnek) 
Fontos állandó betegség, sérülés: …………………………………………. 

……………………………………………………………………………..      

 
 
Köszönjük! 
 


