Medlemsansökan
Personnummer (ÅÅÅÅ-MM-DD-XXXX)

Mobilnummer

För- & efternamn

Namn på förälder (till barn upp till 16 år)

E-post (skriv tydligt)

Tidigare erfarenhet av kampsport?

Vad vill du ha ut av träningen? Vad är anledningen till att du vill börja träna hos oss?

Kali Sikaran FMA
Bujinkan Ninpo Taijutsu
Sanshi Ungdom
Ninpo Dragons
Ninpo Tigers
Wudang Xuanwupai
Sanshi Muay Thai

Åldersgräns

Dagar & tider

Terminsavgift

från 16 år
från 16 år
13 - 16 år
7-9 & 10-12 år
7 - 12 år
från 13 år
från 13 år

Tisdag & Torsdag 18:00-19:30
Tisdagar 19:00-21:00
Onsdagar 17:30 - 19:00
Lördagar 10:00 -11:00, 11:00 - 12:00
Torsdagar 17:00 18:00
Onsdagar 19:00-21:00
Måndagar 18:00-19:00

1800:1500:950:800:800:100:-/1500:100:-/1000:200:-/år

Medlemskap i SBKC, betalas per år.

Gäller alla över 16 år.

Med ett medlemsskap i Sanshi Budo Kampcenter är du försäkrad via Svenska Budo & Kampsportsförbundet, Sv Bujinkanförbundet, Sv Kampkonstförbundet (FMA) och Sv Kung Fu & Wushu förbundet.
Vi kommunicerar via utskick på mail och sms från Idrottonline men i huvudsak via grupper på Facebook.
Vi har en grupp för varje kampsport så leta upp den och gå med i den kampsport du tränar.
Hör med din instruktör om vilken grupp du ska gå med i.
Vi finns på både FACEBOOK och INSTAGRAM som SANSHI BUDO KAMPCENTER och på

www.sanshi.se
Riktlinjer för medlemskap i Sanshi Budo Kampcenter Kungsbacka
Medlemskap hos Sanshi Budo Kampcenter är endast öppen för de som godkänner och följer dessa riktlinjer.
1

Föreningen skall vara en säker plats för alla medlemmar och vi förbehåller oss rätten att utesluta
eller neka medlemskap till de individer som motarbetar detta och skapar otrygghet för andra.

2 Kriminellt belastade, missbrukare eller de som medvetet tränar med syfte att orsaka bråk,
kommer inte att upptas som medlemmar i Sanshi Budo Kampcenter.
3 Sanshi Budo Kampcenter har nolltolerans mot mobbing, rasism, kriminalitet, droger/dopning.
4 Sanshi Budo Kampcenter välkomnar alla oavsett kön eller politisk/religiös tillhörighet.
5 Arternas olika ritualer har inget religöst värde och skall respekteras av alla medlemmar.
6 Personlig hygien, hela och rena kläder och en trevlig attityd är därför en självklarhet för allas trivsel.
7 Som medlem hos oss representerar du föreningen och du förväntas hålla en prestigelös och ödmjuk
attityd både i träningslokalen och utanför.

Med min underskrift bekräftar jag att jag tagit del av och förstått dessa riktlinjer.
Datum

Underskrift

Alla uppgifter är för internt bruk i föreningen. Info om GDPR, besök www.sanshi.se

