KILLERUP RIDEKLUB
Indmeldelsesblanket
Ved indmeldelse i Killerup Rideklub opkræves der en gang årligt et kontingent efter
gældende regler (se side 2).
Betaling for opstaldning og undervisning forfalder til forudbetaling først på måneden (læs
mere om dette i Informationsfolderen.)
Ved opsigelse af medlemskab skal dette ske skriftligt med en måneds varsel til den sidste
i måneden til formanden eller Hans Erik Green.
Nedenstående informationer udfyldes for medlemmet eller af forældre/værge, hvis
medlemmet er under 18 år.

Navn:
Adresse:
Post nr.:
Fødselsdato:
E-mail:
Telefon nr.:
Dato for indmeldelse:
Type af medlem: (aktiv/passiv)
Jeg skriver hermed under på, at jeg som rytter/forældre/værge er bekendt med
privatpolitikken i Killerup Rideklub. Derudover gør vi opmærksom på at alle skader i
Killerup Rideklub dækkes af medlemmets egen ulykkeforsikring.
Denne blanket er en indmeldelse i Killerup Rideklub og dermed gyldig som bevis herpå.

Underskrift af værge eller ved min. 18 år.

KILLERUP RIDEKLUB
KILLERUPGADE 35
5220 ODENSE SØ
CVR: 12427670

KILLERUP RIDEKLUB
Medlemskontigent pr. år
Aktivt medlem (Junior/Senior) :
Dette medlemskab er for dig, som er rytter i Killerup Rideskole og til dig som ønsker, at
starte stævner i andre rideklubber med Killerup Rideklub som støtte.
Junior medlem (under 18 år) koster 350,- pr. år.
Senior medlem (over 18 år) koster 450,- pr. år.

Passivt medlem:
Et passivt medlemskab er bl.a. for forældre, bedsteforældre eller venner, som ønsker at
støtte op om Killerup Rideklub og KIR’s aktiviter i løbet af året.
Passivt medlem koster 150,- pr. år.

Betaling:
Betalingen for kontigent sker en gang årligt i januar måned til klubbens konto.
Træder medlemskabet først i kræft efter sommerstart, betales et halvt kontigent ved
indmeldelse. Dette gælder dog kun for aktivt medlem ved nyopstartet hold og derfor ikke
et passivtmedlemskab.
Ved indbetalingen af kontigent påføres medlemmets navn samt fødselsdato.
Reg. nr.: 9570
Konto nr.: 0011877850

KILLERUP RIDEKLUB
KILLERUPGADE 35
5220 ODENSE SØ
CVR: 12427670

