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BELÉPÉSI NYILATKOZAT 

 

Alulírott, ………………………………………………………………….. kijelentem, hogy a 

mai nappal egyesületi tagként be kívánok lépni a Trampolin Sportegyesület Jégkorong 

Szakosztályába. Egyúttal kérem a Trampolin SE-t, hogy belépésemhez hozzájárulni és a 

tagnyilvántartásba az alábbi adatokkal felvenni szíveskedjen. Személyesen/törvényes 

képviselőm útján nyilatkozom, hogy az alábbi adatok megfelelnek a valóságnak. Amennyiben 

az alább közölt adatokban változás következik be, azt haladéktalanul jelzem a szakosztály 

részére. 

 

Név: …………………………………………………….…………………………………. 

 

Születési név: ………………………………………………………….……………………. 

 

Születési hely:  ………..……………………………, szül. dátum:…………………………. 

 

Anyja neve: ……………………………………………………………………………….. 

 

Lakcím: ……………………………………………………………………………………… 

 

Telefonszám: ……………………………, E-mail cím: ……………………………………. 

 

Magasságom: ………………cm     Súlyom: ……………. kg     Ruhaméretem: …………… 

 

Apa neve*:…………………………………………………………………………..….. 

 

Apa telefonszáma*: …………………………………..……. 

 

Apa e-mail címe*:  ……………………………….……….. 

 

Anya neve*:………………………………………………............................................ 

 

Anya telefonszáma*: ………………………………………… 

 

Anya e-mail címe*:  …………………………………………. 

 

Kijelentem, hogy a Trampolin SE alapszabályát megismertem, annak rendelkezéseit magamra 

nézve kötelezőnek ismerem el. Tudomásul veszem, hogy az egyesületben végzett 

sporttevékenységem ellentételezéseként tagdíjat kell fizetnem, melyet a szakosztály éves 

szintre vetítve állapít meg. Vállalom annak havonta, 12 egyenlő részre történő elosztás utáni 

megfizetését, a mindenkor érvényes tagdíjfizetési szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.  

 

A Trampolin SE kötelezi magát, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a 

hatályos jogszabályok betartásával kezeli, Adatkezelés Szabályzatát honlapján elektronikus 

formában közzéteszi. 
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Alulírott, tudomásul veszem, hogy a Trampolin SE területén (8100 Várpalota, Jégpálya) az 

egyesületi tagokról fénykép és/vagy videofelvételek készülhetnek. A Trampolin SE 

programjában előre meghatározott külsős helyszíneken is készülhet fénykép.  

 

Hozzájárulok/Nem járulok hozzá - (megfelelő rész aláhúzandó) 

 

ezen fényképek, felvételek készítéséhez, a felvételeknek a Trampolin SE hivatalos honlapján, 

FB oldalán, illetve egyéb kiadványokban történő felhasználásához, továbbá az Egyesület 

népszerűsítésével kapcsolatos tájékoztató anyagokban egyéb célokra történő 

megjelenítéséhez.  

 

 

Kelt: Várpalota, …………..év ………………………… hónap …………  nap 

 

 

 

………………………………………  …………………………………..……. 

              sportoló aláírása     törvényes képviselő aláírása            

   

A *-gal jelölt részt csak 18 év alattiak esetén kell kitölteni.       

 

 

A belépést jóváhagyom: Kovács Tamás elnök ……………… Dátum: …………………… 

 

 

Jelen belépési nyilatkozat kitöltésével egyidejűleg az Adatkezelési tájékoztatót az Egyesület 

rendelkezésemre bocsátotta.  

 

Kelt: Várpalota, ___________________________. napján 

 

__________________________________ 

                    ALÁÍRÁS - érintett 

 

_________________________________ 

       NÉV NYOMTATOTT BETŰVEL 

 

____________________________________  __________________________________ 

             Aláírás            Aláírás 

   Kiskorú sportoló – törvényes képviselő 1.   Kiskorú sportoló – törvényes képviselő 2. 

 

Figyelmeztetés: Kiskorú sportoló esetén két törvényes képviselő aláírása szükséges, kivéve, 

ha a sportoló az egyik szülőjénél került kizárólagos elhelyezésre bírósági ítélet által. Kérjük 

ez esetben a felügyeleti jogot gyakorló törvényes képviselőt, hogy erről így nyilatkozzon az 1. 

aláírás helyén: „a szülői felügyeleti jogokat egyedül gyakorlom”, majd a 2. helyen helyezze el 

aláírását! 
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