
Medlemskab i Fægteklubben Trekanten 
INDMELDELSESBLANKET

(Brug venligst blogbogstaver - * angiver felter der skal udfyldes)

Jeg ønsker hermed at melde mig ind i Fægteklubben Trekanten. 
  
Jeg forpligter mig til at overholde Fægteklubben Trekantens love og jeg har gjort mig bekendt med de “Almindelige 
Bestemmelser for Fægtning på Fægteklubben Trekantens Fægtesal” samt ”Regler for brug af fitnessrummet” 
  
Kontingentet bliver opkrævet kvartalsvis forud. Opkrævning sker via BETALINGSSERVICE eller girokort.  
Ved brug af girokort pålægges et gebyr pr. opkrævning. 
Oplysninger om tilmelding til BETALINGSSERVICE samt kontingent generelt fremsendes ved modtagelse af 
underskrevet indmeldelsesblanket. 
  
Ved indmeldelsen betales et indmeldelsesgebyr på kr. 150,- samt et depositum (undtaget herfra er  
passivmedlemskab), der tilbagebetales ved udmeldelse, dog fratrukket eventuelle kontingentrestancer eller anden 
gæld til klubben. Indbetalt fjern- eller passivmedlemskab refunderes ikke ved udmeldelse. 
  
Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. 
En udmeldelse kan tidligst ske til udgangen af den 3. hele kontingent måned efter indmeldelse.  
For nye medlemmer, der ikke har deltaget i et introduktionsforløb, tilbydes 2 gratis prøvetimer. 
Der tilbydes derfor ingen fortrydelsesret på medlemskabet når blanketten er udfyldt og underskrevet. 
  
Henvendelse vedrørende kontingentforhold, herunder skift af medlemskab, pause og udmeldelse, skal ske skriftligt, 
brev eller email: service@trekanten.org

________________________________________________________________ 
UNDERSKRIFT * (underskrives tillige af en forælder hvis du er under 18 år)

Ryparkens Idrætsanlæg
Lyngbyvej 110
DK–2100 København Ø
Tlf: +45 3927 1313
Email: info@trekanten.org
Web: www.trekanten.org
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