
đăng ký thành viên Verein Traditioneller Karateka Berlin e.V .  

Eisenacherstr. 62, 12629 Berlin Tel.:030/35525707 Email: schatzmeister@vtkb.de ; 1.chairman@vtkb.de         

Các trường được đánh dấu hoa thị * là bắt buộc! Vui lòng điền vào các chữ cái khối tiếng Đức! 

* Tư cách thành viên từ ngày:  ________________________________ __________________ 

*Họ:   ________________________________________________________________ 

* Tên:  ______________________________________________________________________ 

* Sinh ngày:  ________________________________________________________________ 

Giới tính:  cái   nam   đa dạng không được chỉ định 

Quốc tịch:  ________________________________________________________________ 

* Đường / số nhà: ______________________________________________________________ 

Bổ sung:  ________________________________________________________________ 

* ZIP / Thành phố: ______________________________________________________________ 

Điện thoại:  ____________________________________________________________ ____ 

* Email:  ______________________________________________________________ ___ 

Sau đây, tôi đăng ký trở thành thành viên của VTKB eV Tôi chấp nhận các quy chế và biểu phí áp dụng. 
Tôi tuyên bố rằng thông tin tôi đã cung cấp là đúng sự thật và chỉ được sử dụng dưới dạng điện tử cho các mục đích quản trị 
có thể được cứu. VTKB eV sẽ được thông báo bằng văn bản ngay lập tức khi có bất kỳ thay đổi nào về thông tin.    
Người được giảm mức đóng theo quy định về mức đóng và lệ phí có nghĩa vụ  
nộp bằng chứng bằng văn bản hàng năm hoặc nộp đơn xin một bằng chứng mới sau khi hết hạn.      
Quyền truy cập vào các cơ sở thể thao do VTKB eV sử dụng và các tuyến đường vào của họ được cấp cho những người không có tư cách thành viên 
câu lạc bộ rủi ro riêng - VTKB eV từ chối mọi trách nhiệm pháp lý.         
Hiệp hội tự giới thiệu công khai (ví dụ: Internet, báo chí, trường học, trung tâm chăm sóc ban ngày, v.v. pp) bằng hình ảnh và video từ tất cả các 
khu vực. Bằng cách ký vào đơn đăng ký thành viên này, tôi đồng ý và mọi quyền được giao cho hiệp hội. 
 
Đơn xin học và tham gia:   có 

* Phí thành viên bằng:  chuyển khoản:    hoặc ghi nợ trực tiếp:  

hàng            quý  hàng tháng vào  ngày 15  đến ngày 30   hàng tháng. 

 

* Địa điểm, ngày tháng: _________________________ * Chữ ký: phụ huynh / người giám hộ, nếu có: _______________ 

Nếu bạn chọn “ủy quyền nợ trực tiếp” , hãy điền vào và ký 

Chủ tài khoản: _____________________________________________________________________________ 

IBAN:   _____________________________________________________________________________ 

BIC:   ______________________________________________________________________________ 

Với chữ ký của mình, tôi ủy quyền cho VTKB eV thu tiền thanh toán / ghi nợ trực tiếp / ủy nhiệm SEPA, các khoản đóng góp và phí 
cho tư cách thành viên từ tài khoản trên cho đến khi có thông báo mới. 

Chữ ký chủ tài khoản:  

Tuyển dụng thành viên:  Tôi đã được tuyển dụng cho VTKB eV bởi: 

Nhà tuyển dụng nhận được tiền thưởng là 50% phí nhập học vào tài khoản được đề cập bên dưới. 

Họ, tên, chủ tài khoản: __________________________________IBAN: ______________________________ 

Bạn đã nghe về chúng tôi như thế nào?  tờ rơi    Internet  đề xuất   khác 

Để được điền bởi câu lạc bộ:             

 

 

Gửi ảnh hộ chiếu 

của bạn! 

Xin đừng dính! 

 

Dojo: 

Dojo Jean Piaget OS    

Dojo Wilhelm Busch GS    

Dojo Kastanienallee    

  
  
  

Gebühren: Verbände   

Aufnahmegebühr:  normal    VSK     

VSK    Kind    Erwachsener    Fördermitglied   

Geschwister im Verein   

Erwachsener mit Kind im gleichen Haushalt    

  
    

        
  

  

Số thành viên do hiệp hội 

điền vào 

    

    

  

     

 

mailto:schatzmeister@vtkb.de
mailto:1.vorsitzender@vtkb.de

