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وكالت برداشت مستقيم SEPA
من به باشگاه ورزشي والد درفر ( 192۴باشگاه ثبت شده) وكالت مي دهم كه پرداخت ها را از حساب من از طريق برداشت مستقيم اخذ نمايد.
اينجانب همزمان به موسسه مالي و اعتباري خود دستور مي دهم كه برداشتهاي مستقيم انجام شده توسط باشگاه ورزشي والد درفر 192۴
(باشگاه ثبت شده) به حساب من را نقد نمايد .نكته :مقررات قانوني معتبر به صورت كلي براي تراكنش برداشت مستقيم  SEPAو نيز شرايط
توافق شده با موسسه مالي و اعتباري من اعمال مي شوند .شماره شناسايي طلبكار .DE68ZZZ00000710143 :شماره مرجع وكالت:
شماره عضويت شما  /تاريخ امضا( .اين موارد به صورت جداگانه به شما اعالم مي شود)
………………………………………………….………………….………………………......

صاحب حساب:

كد شناسايي بانكي:

…………………………………………………….….….…….………..………………….....

شماره حساب بين المللي بانك (شبا)DE :
امضا

.......................................................
صاحب حساب

اساسنامه و مقررات باشگاه ورزشي والد درفر كه حسب درخواست از خدمات ويژه اعضا در انجمن ورزشي والد درفر دريافت كرده ام ،مورد
پذيرش من مي باشد .من اطالع دارم كه اطالعات شخصي طبق قانون فدرال حفظ حريم خصوصي ذخيره مي شود .همچنين از اين مساله اطالع
دارم كه تنها در صورتي مي توانم از تخفيف شهريه به عنوان دانش آموز بزرگسال باالي  18سال ،دانشجو يا فرد تحت آموزش برخوردار شوم
كه مدرك تحصيلي خود را به اين اعالميه عضويت ضميمه نمايم .من تغييرات اطالعات خود ،مانند نام ،نشاني يا اطالعات حساب بانكي را فورا
به صورت كتبي يا از طريق ايميل به باشگاه ورزشي والد درفر اطالع مي دهم.
هامبورگ ،تاريخ ....................................................
امضا ........................................................
عضو

.............................................................
باالي  18سال :از نظر قانون .نماينده

اعالميه عضويت28.02.2017 /

برگه  1براي خدمات ويژه اعضا

موسسه مالي و اعتباري:

…………………………………………………………….….…….……………………….

خوشامد گويي
ما به شما به عنوان عضو باشگاه ورزشي والد درفر صميمانه خوشامد گفته و خوشحاليم كه شما خدمات متنوع ما را انتخاب كرده ايد و براي شما
لذت و موفقيت فراوان آرزو مي كنيم .همه اعضا از حقوق و وظايف يكسان برخوردارند ،اين حقوق و وظايف در اساسنامه و مقررات اختصاصي
ما ( به طور مثال مقررات شهريه ،مقررات جوانان) مقرر شده است .اعضا سالي يك بار مجامع بخش مربوطه خود را به منظور به طور مثال
انتخاب مديران بخش و نمايندگان برگزار مي كنند.
خدمات ورزشي
ورزش ،تفريح ،سالمتي و آمادگي جسماني در بيش از  ۵۰نوع ورزش مختلف و به صورت هفتگي بيش از  ۶۰۰امكانات تمريني .لطفا توجه
داشته باشيد كه گروه هاي ورزشي در صورت تكميل ظرفيت ممكن است براي مدت محدود توقف پذيرش يا ليست انتظار داشته باشند .به منظور
تضمين تعويض بدون مشكل بين گروه هاي ورزشي مربيان موظفند تمرين خود را به گونه اي برنامه ريزي كنند كه مرتب كردن و جدا كردن
اجزاي وسايل از يكديگر و غيره هنگام شروع واحد تمرين بعدي خاتمه يافته باشد.
شهريه ها
باشگاه ورزشي والد درفر مانند هر باشگاه عام المنفعه اي بدون قصد كسب سود فعاليت مي كند .ميزان شهريه ها را مجمع نمايندگان ،شوراي
باشگاه ،هيات رييسه و در برخي ورزش ها مجامع بخش مربوطه تعيين مي كنند .شهريه ها شامل شهريه پايه و شهريه هاي بابت خدمات استفاده
شده توسط هر يك از اعضا مي شود .در صورت برگزار نشدن تمرينات به طور مثال به دليل بسته بودن درب سالن ورزشي مدرسه ،زمين هاي
ورزش و ساير محل هاي تمرين ،عمليات بازسازي و نوسازي در سالن سالمت و آمادگي جسماني (حداكثر  2هفته در سال) و بيماري شهريه
بازپرداخت نمي شود .در هر بار ورود و ورود مجدد به سالن بايد بابت آناليز آمادگي جسماني هزينه پرداخت شود.
ساعات فعاليت
ما متذكر مي شويم كه ساعات فعاليت براي ارائه خدمات به اعضا و سالن سالمت و آمادگي جسماني در روزهاي تعطيل بر حسب ضرورت تعيين
مي شود.
مسئوليت
طبق ماده  27اساسنامه ما ،شما از كليه ادعاهاي ناشي از عضويت خود در قبال باشگاه ورزشي والد درفر به طور مثال در اثر سوانح يا ساير
عواقب احتمالي به جز در مورد اقدام عمدي صرف نظر مي كنيد.
بخشي از اساسنامه ما (حق اعمال تغييرات محفوظ مي باشد)
ماده  10خاتمه عضويت
 .1عضويت در باشگاه از طريق كناره گيري ،اخراج ،فوت يا انقضاي مدت عضويت مقرر خاتمه مي يابد.
.2

كناره گيري از باشگاه فقط در پايان فصل از طريق اعالم كتبي كه بايد حداقل از يك ماه قبل به باشگاه ارائه شود ،امكان پذير است.

 .۴تغيير وضعيت از «فعال» به «پشتيبان» فقط در پايان فصل انجام مي شود .تغيير وضعيت بايد حداقل يك ماه قبل به صورت كتبي از
باشگاه درخواست شود .تغيير وضعيت به صورت برعكس در هر زمان بدون رعايت مهلت امكان پذير است .اين امر در مورد
تغيير از يك بخش به بخش ديگر نيز صدق مي كند .البته در اين ارتباط شهريه هاي قبال پرداخت شده بازپرداخت نمي شوند.
ماده  11حقوق و وظايف عضا
 .1همه اعضا حق دارند در فعاليت هاي باشگاه ،مجامع اعضا و نيز مجامع بخش هاي مربوطه ،خدمات عمومي يااعضاي پشتيبان كه
بابت آن ها شهريه پرداخت مي كنند ،شركت كنند .عالوه بر اين اعضاي فعال از حق استفاده از خدماتي كه بابت آن ها شهريه
پرداخت مي كنند ،برخوردار مي باشند.
 .2پس از پايان  1۶سالگي كليه اعضا داراي حق راي بوده و از سن قانوني داراي حق انتخاب بالقوه هستند .جهت استفاده از حق راي
و حق انتخاب بالقوه عضويت مستمر شش ماهه الزامي است.
 .3همه اعضا موظفند طبق اساسنامه عمل نموده و از باشگاه و اهداف آن حمايت كنند .شهريه ها و نيز مبالغ سرانه مصوب احتمالي
بايد پرداخت شوند.
بخشي از مقررات شهريه ما (حق اعمال تغييرات محفوظ مي باشد)
ماده  ۵نوع پرداخت
 .1حق عضويت در هر فصل به روش برداشت مستقيم از حساب اخذ شده و هميشه در اول يك فصل پيشاپيش برداشت مي شود .حق عضويت
اوليه و هزينه هاي عضويت در خارج از اين دوره زماني نيز در اول ماه قابل برداشت مي باشند.
 .3هزينه هاي بانكي اضافي بر عهده عضو باشگاه و هزينه هاي اداري ممكن است به حساب عضو باشگاه منظور شود.
باشگاه ورزشي والد درفر ( 192۴باشگاه ثبت شده).

