
(Yeni) üyeler için Kısa Bilgiler:    
 
 
 
________________________ Derneğindeki üyelik ile aşağıda belirtilen  sportif teklifleri 
dikkate alma olanağına sahip bulunmaktasınız: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Bütün bunlara ilaveten  bölümlerimizin birinde üye olabilirsiniz ve bunların tekliflerini 
kullanabilirsiniz. Dernek üyesi olduğunuz takdirde sadece bu şartlarda bu bölümlerde üye 
olabilirsiniz. 
 
Bundan başka bizim derneğimizde üyeliğiniz ile aktif ve pasif seçim hakkına sahip 
olursunuz. 
. 
Üyelik harcı  � aylık � senelik _____________ Euro’dur.  
 
__________________________Bölümü için ilaveten üyelik harcı � aylık � senelik  
  
______________ Euro’dur.  
 
� Dernek ve Bölümleri için müştereken üyelik aidatları  
       � aylık 
       � üç aylık 
       � altı aylık veya 
       � senelik olarak ödenecektir. 
 
� Dernek ve Bölümleri için üyelik aidatları, ayrı ayrı ödenecektir:    
 
� Dernek için üyelik aidatları    � aylık 
       � üç aylık 
       � altı aylık veya 
 
� Bölüm  için üyelik aidatları    � aylık 
       � üç aylık 
       � altı aylık veya 
       � senelik olarak ödenecektir. 
       � senelik olarak ödenecektir. 
 
 
� Üyelik aidatları borç kaydı işlemi ile ödenecektir. 
 
� Üyelik aidatını aşağıda belirtilen şekilde ödeme imkanına sahip bulunmaktasınız:   
 
       � Borç kaydı ile  
       � Havale ile  
       � Sürekli ödeme talimatı ile  
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Üyelik durumunuza aşağıda belirtildiği üzere son verebilirsiniz:  
Şekilsiz olarak yazılı bir şekilde aşağıdaki adreste sözleşmeyi feshedebilirsiniz:   
 
_______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Dernek üyeliğinin feshi için aşağıda belirtilen şekiller mümkündür:   
 
 � Üç ay sonu itibarıyla _____ hafta  
 � Altı ay sonu itibarıyla _____ hafta    
 � Takvim yılın sonu itibarıyla_____ hafta 
 � Derneğimize üye olduktan beri yıllık sürenin bitiminden önce  _____ hafta     
 
 � ________________________________________ 
 
 
Bölüm üyeliğinin feshi için aşağıda belirtilen şekiller mümkündür:   
 
 � Üç ay sonu itibarıyla _____ hafta  
 � Altı ay sonu itibarıyla _____ hafta    
 � Takvim yılın sonu itibarıyla_____ hafta 
 � Derneğimize üye olduktan beri yıllık sürenin bitiminden önce  _____ hafta     
 
 � ________________________________________ 
 
 
Üyelik yönetimi, aidatlara ait hesap görülmesi ve sizi üye toplantılarına davet etmek, daha 
doğrusu gerekliği takdirde tekliflerimiz hakkında size bilgi verebilmemiz için üyelik 
dilekçesinde beyan edeceğiniz kişisel bilgilerinize ve verilerinize ihtiyacımız vardır. Elbette 
ki kişisel bilgileriniz ve verileriniz bilgi ve veri koruma önlemlerine tabidir ve başkalarına 
bildirilmez. 
 
 
 
 


