Indmeldelsesblanket
M.G.U. Fitness

MGU Fitness angiver medlemsnr. og intro
tid:
Medlemsnummer:

Jeg melder mig hermed ind i M.G.U. Fitness

Intro aftalt til:

O

Jeg giver samtykke til, at MGU Fitness opbevarer mine personoplysninger af hensyn til håndtering af mit
medlemskab og kontingentopkrævning. Oplysningerne slettes senest 6 måneder efter
udmeldelse.
Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Fastnet tlf.:

Mobil nr.:

Mail adresse:
Fødsels-dag:

Måned:

År:

Alder nu:
(Bruges til statistik og tilskud fra kommunen)

Jeg ønsker: 3 mdr. medlemskab á kr.:

700,-

6 mdr. medlemskab á kr.:

1.100,-

12 mdr. medlemskab á kr.:

1.700,-

12 mdr. familiemedlemskab kr.: 3.000,+ Indmeldelsesgebyr kr.:

150,-

Beløb i alt incl. Indmeldelsesgebyr:

Dato:

Underskrift medlem:

Evt. Underskrift forældre/værge:

Bemærk: Hvis medlemmet er under 18 år skal vi have forældre/værges underskrift:
______________________ __________________ _____________
_ _ Klippes af og udleveres til medlemmet:
M.G.U. Fitness (betalings og bookings-oplysninger til det nye medlem)
Når der er aftalt introduktionstime, er dit medlemskab aktivt fra den dato du får intro-timen. (Med mindre
anden dato aftales ifm. indmeldelsen) Du skal derfor nu indenfor få dage indbetale nedenstående beløb.
Efter din introduktionstime og underskrivelse af medlemsreglerne, får du udleveret dit nøglekort, som
da er aktiveret. Du kan styrketræne alle dage mellem 5.30 og 22.30, samt tilmelde dig til Indoor Cycling på
planlagte hold. (Se hjemmesiden eller opslagstavlen i centret) Husk 10,- kr. til sko-leje.
Booking af Indoor Cycling foregår via booking portalen på www.mgu.dk under Fitness, du skal bruge dit
medlemsnr. som står på dit nøglekort, + 1000 (f.eks. nr. 215 = 1215) kodeordet er 123 indtil du selv ændrer
det. Hvilket du bedes gøre, ved første booking af cycling, samt indsætte dit navn i stedet for medlemsnr., tak.
Beløb til indbetaling kr.:

Via bankoverførsel til:

Indmeldelsesdato:

Reg. Nr. 7648

Alternativ betales via MobilePay 56997

Konto nr. 1013308 - Handelsbanken, Holstebro

HUSK at angive dit fulde navn!!! (Så vi kan se hvem pengene kommer fra).

Blanketten og indmeldelse kan sendes til: indmeldelse.mejrup.fitness@gmail.com
Introduktionstime er aftalt til:
(Såfremt at der ikke af aftalt introduktionstime ved indmeldelsen, vil du blive kontaktet pr. tlf. eller mail.)

Ved familie abonnement udfyldes data for samtlige medlemmer
Navn

.

Fastnet tlf.

.

Mobil
e-mail
.

.

Fødselsdag

.

Underskrift

.

Navn

.

Fastnet tlf.

.

Mobil
e-mail
.

.

Fødselsdag

.

Underskrift

.

Navn

.

Fastnet tlf.

.

Mobil
e-mail
.

.

Fødselsdag
Underskrift

.
.

