
 

 

MEDLEMSERKLÆRING og FORÆLDRETILLADELSE 

Indmeldelse som medlem af kajakklubben PAGAJ sker via klubbens hjemmeside, www.pagaj.dk, under 
menupunktet ”MedlemsLogin”. I klubbens vedtægt er det bestemt, at medlemmer under 18 år skal have 
forældres eller værges skriftlige samtykke (tilladelse) til at blive medlem af kajakklubben. 

Ved indmeldelsen i klubmodul skal der svares på, om der foreligger en forældretilladelse, og når neden-
stående er udfyldt og underskrevet af medlem og en af forældrene, skal erklæringen afleveres til holdets 
træner ved den første træning efter indmeldelsen. Men medlemmet skal indmeldes gennem klubmodul.  

Denne medlemserklæring og forældretilladelse gælder for: 

Fulde navn: ________________________________________________________________________ 

Adresse: ___________________________________ Postnr./by: _____________________________ 

Født den: _____ _____ _________ 
                      DAG           MÅNED                   ÅR 

 

Medlemmet erklærer herved: 

- at jeg under medlemskabet er indforstået med at overholde klubbens love og vedtægter, 

- at jeg er bekendt med klubbens love, vedtægter og ordensreglement, som jeg har orienteret mig om 
på klubbens hjemmeside, 

- at jeg, såfremt nøgle til klubhuset udleveres, vil opbevare den forsvarligt og ikke udlåne den til andre,  

- at jeg som aktivt medlem er i stand til at opfylde klubbens svømmekrav på 600 meter i et stræk for 
alle fra 12 til og med 17 år, og 350 meter i et stræk for alle fra 8 til og med 11 år, og 

- at jeg ikke lider af sygdomme, der medfører, at jeg kan få lammelser eller miste bevidstheden, og 

- at jeg er bekendt med, at der under træning og stævner kan blive taget billeder, som klubben kan 
benytte til at fremme kendskabet til klubben via hjemmesiden eller facebook. 

 

Holstebro, den    /      - 202_       ______________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                      Underskrives af medlemmet 

 

Undertegnede: 
 

Fulde navn: ________________________________________________________________________ 

Adresse: ___________________________________ Postnr./by: _____________________________ 

der er forælder til ________________________ erklærer herved, at jeg tiltræder ovennævnte erklæring, og 

at jeg samtidig giver min tilladelse til, at hun/han indmelder sig som aktiv kajakroer i PAGAJ. 

Holstebro, den    /      - 202_       ______________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                      Underskrives af en forælder/værge 

 

Mit telefonnummer er:_____________________ 

http://www.pagaj.dk/

