INNMELDINGSKJEMA - KVINESDAL IDRETTSLAG
Vi ønsker alle velkommen som medlem i Kvinesdal I.L.
ALLE medlemmer, nye som tidligere fyller ut følgende innmeldingskjema og levere det tilbake.
VIKTIG: For alle medlemmer fra 15 år og under må foresatte fylle ut og signere på om de tillater publisering av
bilder/video på sosiale medier/publikasjoner, se under innmeldingsskjemaet.
SESONG 2019
AKTIV/SPILLER
MEDLEMSTYPE:

□

Både aktive og støttemedlemmer må
fylle ut skjema med navn, adresse,
født, tlf. og mail.

□
□

Fotball
Kr. 400,- pr. år medlemskontigent + treningsavgift (satser se
www.kvinesdalil.no )
Friidrett

Kr. 400,- medlemskontigent pr. år

Seniortrim Kr. 400 medlem + treningsavgift
STØTTEMEDLEM inkl. stein i grunnmur

□ Kr. 100,- pr. mnd. i 3 år på avtalegiro
(vi tar kontakt med deg ang. tekst/navn på stein. Se mer info på www.kvinesdalil.no)
KUN STØTTEMEDLEM

□ Kr. 200,- medlemskontigent pr. år

UTØVER/MEDLEM:
NAVN:
ADRESSE:
FØDT ( dato/mnd/år):
TLF.:
MAIL:
(Til foresatte for medlem under 18 år)

FYLLES INN AV FORESATTE
(gjelder utøvere under 18 år)::
NAVN PÅ FORESATTE

Foresatt 1 (den som skal faktureres):

Foresatt 2:

ADRESSE:
TLF.:
MAIL:
FØDT (dato/mnd/år)
-Spiller og foresatte samtykker ved innmelding at denne informasjon kan lagres i våre systemer, behandles elektronisk og
forskriftsmessig etter gjeldende regelverk. Se personvernbehandling i klubben på vår hjemmeside www.kvinesdalil.no
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLISERING AV BILDER OG VIDEOER PÅ SOSIAL MEDIER/PUBLIKASJONER:
Kvinesdal IL publiserer bilder og videoer på hjemmeside, facebook, evt. aviser fra sine treninger, kamper, turneringer, publikasjoner og
annen aktvititet i regi av klubben.
ALLE foresatte til barn under 15 år MÅ gi skriftlig tillatelse om dette er godkjent eller ikke for deres barn.
Vi samtykker i at bilder/video av vårt barn publiseres på hjemmeside/facebook/aviser/publikasjoner

□ JA □ NEI

Kvinesdal IL vil under ingen omstendigheter frigi digitale bildekopier av barnet uten spesifikt samtykke fra foresatte.

Dato: ____

Underskrift:__________________________________ (Foresattes underskrift for de under 18 år)

DETTE SKJEMAET LEVERES TRENER PÅ TRENING, LEGGES I POSTKASSE I DØR PÅ KLUBBHUSET, ELLER MAILES TIL:
post@kvinesdalil.no VIKTIG – leveres snarest pga. registrering i godkjent medlemsregister.

