Velkommen i Esbjerg City Taekwondo Klub
Som medlem i CITY kan du forvente:
 At du er medlem af et fantastisk fællesskab, hvor det sociale element vægtes lige så højt som det sportslige
 At du er omgivet af ansvarlige ledere
 At lokalerne er i forsvarlig stand
 At du via dit medlemskab af DTaF også er dækket ind under en kollektiv ulykkes– og tandskadeforsikring
 At være orienteret omkring klubbens aktiviteter og drift via Facebook og hjemmesiden
 At du altid er velkommen til, at komme med gode ideer, og være med til at gøre en god klub bedre

Til gengæld vil CITY forvente:
 At du altid udviser fairplay og respekt for dine klubkammerater og trænere
 At du møder til tiden
 At du melder afbud hvis du bliver forhindret
 At du retter dig efter de anvisninger, som dine trænere og ledere giver dig
 At du ikke er straffet for vold, gadeuorden, pædofili eller lignende
 At du omgås klubbens materiel på ansvarlig måde og rydder op efter dig
 At du og evt. dine forældre hjælper til i klubben, giver en hånd med når det er nødvendigt

Indmeldelsesprocedure:
 Du har en måneds gratis prøvemedlemskab, som gælder fra din første træningsdag.
 Efter denne måned skal du oprette en profil på vores hjemmeside www.esbjergcity-tkd.dk
 Når du har oprettet din profil, skal du først tilmelde dig DTaF Licens og herefter det rette hold, spørg evt. din træner
 Ved tilmelding skal der betales med Dankort, MasterCard el. lign.
 3 pasfoto, med navn på bagsiden, afleveres til træneren. Billederne er til Tkd pas, graduerings ark og tavle.
 Det er en forudsætning for fortsat træning, at du er tilmeldt et hold og har betalt dit kontingent.

Udmeldelsesprocedure:
 Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasser. HUSK at oplyse fulde navn og hvilket hold der normalt trænes på.
Indbetalt kontingent refunderes ikke, hverken helt eller delvis.
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