

Ungdomsmedlem i Dykkerklubben AKTIV
www.dykkerklubbenaktiv.dk

Forældreinformation:
•
•

•





Børn & unge som ønsker at dyrke snorkeldykning i Dykkeklubben
AKTIV skal kunne svømme 200 meter.



Ungdomsmedlemmer skal have deres eget udstyr til snorkeldykning
- men Dykkerklubben AKTIV har snorkeldykkerudstyr, som kan
prøves før køb af eget. Kontakt instruktørerne for råd og vejledning.
Snorkeldykning i svømmehal kræver følgende udstyr:
Dykkermaske, snorkel og svømmefødder.
Snorkeldykning i åbenvand kræver følgende udstyr:
Dykkermaske, snorkel, svømmefødder, våddragt med sokker og
handsker, blybælte, redningsvest og dykkerkniv.



Jeg/Vi er indforstået med at mit/vores barn deltager i
snorkeldykning i svømmehal og senere i åbenvand, når barnets
færdigheder og modenhed berettiger til dette.

•

Jeg/Vi er vidende om, at snorkeldykning trods alt sikkerhed er en
risikosport og foregår på eget/forældrenes ansvar.

•

Kontingent:
Kontingentet for ungdom er halvårligt 420,- kr.
Der er ingen indmeldelsesgebyr, men der betales altid for hele
sæsonen uanset indmeldelsestidspunkt!

Ungdomsansvarlig:
Niklas Borg  28 14 45 45

FORÆLDREACCEPT & INDMELDELSE
for
ungdomsmedlem i Dykkerklubben AKTIV



Navn:
Adresse:
Postnr. & By:



Fødselsdato:



E-mail:



Reg.nr.:

Fastnet :

Mobil :

Forældre E-mail:
Konto nr.:

(Til PBS registrering)




Første kontingent indbetaling på 420 kr. skal ske via Bank-overførsel
til Middelfart Sparrekasse Reg. nr. 0757 - Konto nr. 32 23 27 07 77
(Husk - Navn på dykkeren!).


Efterfølgende opkræves kontingentet via PBS.



Jeg/Vi er indforstået med forældreinformationen og hæfter for
indmeldelsen og udmeldelse skal også ske skriftlig til kassereren.


 ungdom@dykkerklubbenaktiv.dk


Dato

Formand Henning Aaberg:
 75 94 42 24  formand@dykkerklubbenaktiv.dk




Indmeldelsen som ungdomsmedlem i Dykkerklubben AKTIV sker ved
indbetaling af 420, kr. via Bank-overførsel (Husk - Navn på dykkeren!) til
Middelfart Sparrekasse Reg. nr. 0757 - Konto nr. 32 23 27 07 77 ) samt
aflevering af ”FORÆLDREACCEPTEN” til en af instruktørerne!



Forældre underskrift

Børn og unge må ikke dyrke snorkeldykning i Dykkerklubben AKTIV før
”FORÆLDREACCEPTEN” er afleveret i underskrevet stand.

