Fotbollsföreningen Åbo IFK r.f.
Anmälning till säsongen 2020 - 2021
Spelarens uppgifter
Förnamn
Efternamn
Ny spelare i ÅIFK

Gammal spelare i ÅIFK; fyll endast i de uppgifter som
ändrats; gå till underskrifter och försäkringsinformation

Nationalitet (kopia av passet om inte finskt
medborgarskap)

Gatuadress
Postnummer
Ort
Mobiltelefon
Spelarens epostadress

Ny spelare i FF ÅIFK
Födelsedatum
Tidigare förening
FBF boll id

Bakgrundsinformation
Allegier/sjukdomar som kan påverka
hobbyn
Andra regelbundna hobbyn
Spelaren får anlita lagets transporter

Ja

Nej

Målsmän
Namn
Mobiltelefon
e-post
Namn
Mobiltelefon
e-post
Spelaren och spelarens föräldrar förbinder sig att följa föreningens och lagets regler samt att inom utsatt tid erlägga de betalningar som hänför sig till
föreningens verksamhet. Sådana betalningar är föreningens verksamhetsavgift och andra gemensamma betalningar såsom lagets driftskostnader, kostnader
för anskaffning av utrustning, turneringskostnader och andra kostnader som orsakas av lagets verksamhet. Om spelaren slutar under verksamhetsåret är
varken föreningen eller laget skyldiga att återbetala erlagda avgifter. Spelaren befrias inte heller från obetalda avgifter. Föreningen och laget har rätt att
förbjuda deltagande i verksamheten om spelaren eller målsman inte följer överenskomna regler om inte föreningens eller lagets avgifter är planenligt
betalda. När spelarens spelpass flyttas till en annan förening krävs att alla tidigare nämnda avgifter är betalda och att föreningens speltröja är återlämnad
innan spelaren kan få rätt att spela i den nya föreningen. Säsongen 2020-2021 som startar 1.11. och slutar 31.10. Spelarens föräldrar eller 15 år fylld spelare
bör godkänna dataskyddsklausulen i Jopox då man loggar in för första gången. Registerbeskrivningen finns beskriven i Jopox. Mera info fås av
verksamhetsledaren.

Datum
Spelarens underskrift
Målsmans underskrift
Målsmans namnförtydligande
Spelaren önskar att föreningen
Spelare har egen olycksfallsförsäkring som täcker
tecknar Bollförbundets försäkring och tävlingsidrott (kopia av försäkringsbrevet eller intyg bör ges
förbinder sig att betala denna. till lagledaren det första året samt vid eventuellt byte av
Försäkringen faktureras av föreningen försäkring)

www.aifk.fi/jalkapallo

