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 Indmeldelsesblanket  
Jeg indmelder mig hermed i Marstal Kajakklub, idet jeg samtidig erklærer at ville efterleve de til 
enhver tid gældende regler og vedtægter. 

Jeg er i stand til at svømme 600 m (Børn under 12 år dog kun 350 m) og vil ved opfordring kunne vise 
dette for en ansvarlig person fra klubben.  

Nøgle til klubhuset kan efter frigivelse, og mod erlagt depositum, udleveres tidligst fra det år 
medlemmet fylder 14 år. 

Jeg bekræfter at være opmærksom på og accepterer mit ansvar og mine forpligtelser overfor Marstal 
Kajakklub i relation til følgende:  

Jeg erklærer på tro og love at være rask, idet jeg ikke er bekendt med at lide af nogen 
sygdom, der medfører lammelser eller tab af bevidsthed eller handicaps, som kan have 
betydning for sikkerheden på vandet.  

• Al aktivitet i Marstal Kajakklub sker for min egen regning og risiko.  

• Benytter jeg klubbens både og/eller andet materiel, er det på mit eget ansvar, og jeg er 
erstatningspligtig overfor Marstal Kajakklub, såfremt jeg ved ødelæggende eller 
skødesløs adfærd påfører klubben tab i form af skader på ejendom eller materiel.  

• Marstal Kajakklub påtager sig intet ansvar eller erstatningspligt i nogen retning for 
tilskadekomst eller for mine private ejendele, ligesom disse forhold ikke er forsikret via 
Marstal Kajakklub.  

Jeg erklærer på tro og love at være rask, idet jeg ikke er bekendt med at lide af nogen sygdom, der 
medfører lammelser eller tab af bevidsthed eller handicap, som kan have betydning for sikkerheden 
på vandet.  

Kontingent voksne: 1200 kr, rabat ved samboende: 1200 + 900=2100 kr., børn og unge under 
uddannelse: 600 kr. Indsættes på klubbens Nordea konto nr. 2029 -0714-301 748. 

Gem filen med dit navn og send den vedhæftet pr. email til:  marstalkajakklub@gmail.com 
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