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اطالعات مورد نياز براى اعضاى جديد
لطفا اين برگه را نزد خود نگاه داريد
ما خوشحال هستيم كه به شما به عنوان عضو جديد خوش آمد گفته و برايتان اوقاتى خوش همراه با تمريناتى موفق آرزومنديم.
توضيحات در مورد عضويت:
هر يك از اعضاء بايد فرم عضويت را تكميل نمايند و به مربى خود تحويل دهند( .افراد زير سن به امضاء سرپرست خود نياز
دارند)
براى شركت در تمرين "والدين و فرزند" ،والدين نيز به عنوان همراه ميبايست فرم عضويت را تكميل نمايند.
فقط افراد ثبت نام شده اجازه شركت در تمرين ها را دارند .با پرداخت اولين شهريه عضويت شما رسمى ميگردد .فيش پرداخت
شهريه شما بعنوان كارت عضويت براى سال جارى شناخته ميشود.
هدف اتحاديه:
اين اتحاديه يك اتحاديه خيريه ،غير سيايى ،بى طرف و بدون داشتن هدف درآمد اقتصادى ميباشد.
ه دف اتحاديه بارورى جسمى و روحى اعضاء از طريق ورزش هاى مختلف در محيطى دوستانه ميباشد.
شرايط و زمان پرداخت:
پرداخت شهريه بدون در نظر گرفتن حضورتان در تمرين ها ميباشد .پس از دريافت فيش پرداخت بانكى ،مبلغ عضويت بايد بدون
كاستى و سريعا ً به حساب بانكى اتحاديه واريز گردد .لطفا ً شهريه خود را به موقع پرداخت كنيد.
در صورت عدم پرداخت مبلغ ذكر شده بعد از  ٤هفته به حساب بانكى اتحاديه ،ما متأسفانه مجبور خواهيم شد ،به دليل افزايش
فوق اضافه كنيمf.كارهاى ادارى ،مبلغ  ١٥يورو به عنوان اخطاريه ،به مبلغ
شهريه عضويت و شهريه هاى متفرقه:
لطفآ به صفحه اينترنت ما مراجعه نماييد!
تخفيف خانوادگی:
شامل حال افراد زير ميشود:
 ٣عضو رسمى با پرداخت كامل شهريه ،اطفال  +حد اكثر  ٢بزرگسال در صورت داشتن مسكن مشترك .براى هر نفر ٪٢٥
تخفيف از وجه عضويت در نظر گرفته شده است.
براى افراد باالى  ٦٠سال  ٪١٠تخفيف در نظر گرفته شده است.
كمك هزينه مالى:
شامل افراد كم درآمد و كسانى كه مواجه با مشكالت مالى هستند ميشود( .با تحويل درخواستنامه و اثبات درآمد)

پرداخت شهريه به طور نيم ساله ،به جز در ورزش  Jiu jitsuو  ،Handicapشهريه را ساليانه  ٦يورو افزايش ميدهد.
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توقف قرارداد عضويت:
در صورت درخواست توقف بيش از  ٦ماه ،ميتوان عضويت را براى مدتى طوالنى متوقف كرد .لطفا ً درخواست را به صورت
كتبى و با قيد دليل ،يا از طريق ايميل به مدرييت اتحاديه ارسال نماييد .اين توقف تا اطالع لغو آن از طرف شما به مورد اجرا
قرار خواهد گرفت.

لغو عضويت:
لغو عضويت:
درخواست لغو عضويت يا بايد به صورت كتبى (پست سفارشى) يا از طريق ايميل تا تاريخ  ٣٠.٩سال جارى به مديريت اتحاديه
ارسال گردد.
آدرس ايميل براى توقف قرارداد عضويت يا لغو عضويت :
Verwaltung@sportunion-leopoldau.at
متقاضيان لغو عضويت بايد نام و نام خانوادگى خود را به طور واضح و خوانا ذكر كنند.
والدينى كه در تمرين والدين-فرزند شركت ميكنند ،در صورتى كه خواهان لغو قرارداد خود ميباشند ،ميبايست درخواست لغو
خويش را كتبا ً ارائه نمايند.
اگر تا تاريخ  ٣٠.٩درخواست لغو قرارداد ارائه نشود ،قرارداد به طور خودكار براى يك ترم تمديد گشته و عضو اتحاديه ملزم به
پرداخت شهريه ميباشد.
در صورت تغير:
لطفا ً تغيير نام ،آدرس و شماره تلفن خود را هر چه سريعتر به اتحاديه اطالع دهيد .در صورت بروز احتمالى مشكالت كه باعث
عدم انجام ورزش شما گردد ،به مربى خود اطالع دهيد ( .اين نكته براى موارد اضطرارى مهم است)
حفظ مدارک:
اطالعات مربوط به درخواست عضويت به طور محرمانه در كامپيوتر ضبط ميشوند)DVR:0628085( .
براى كسب اطالعات بيشتر در مورد رشته هاى ورزشى و ديگر اطالعات درباره برنامه ورزشى به صفحه اينترنت ما مراجعه
نماييد:
www.sportunion-leopoldau.at

