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توكيل الخصم المباشر لمنطقة التداول باليورو
أفوض نادي فالدورف الرياضي الذي تم اعتباره جمعية مسجلة منذ عام  1924بسحب المبالغ المطلوبة من حسابي باستخدام توكيل
الخصم المباشر ،علما بأنني في الوقت ذاته سوف أخطر المؤسسة المصرفية التي اتعامل معها بنفسي ،والتي سيقوم النادي الرياضي
بسحب المبالغ المطلوبة منها .مالحظة :يتم مراعاة األحكام العامة السارية قانونا والمتعلقة بتوكيل الخصم المباشر في منطقة التداول
باليورو ،وكذلك الشروط المتفق عليها مع المؤسسة المصرفية .الرقم التعريفي المعتمد .DE68ZZZ00000710143 :مرجع الوكيل:
رقم العضوية الخاص بكم  /تاريخ التوقيع( .سيتم إبالغكم بذلك بشكل منفصل)
صاحب الحساب................................................................................................................................... :
المؤسسة المصرفية................................................................................................................................. :
رقم الحساب البنكي الدولي....................................................................................................................... :
كود التعريف البنكي ( :)IBANألمانيا

صفحة رقم  1لخدمة األعضاء

صاحب الحساب
أقر بأنني على علم بالئحة نادي فالدورف الرياضي والقواعد الخاص به والتى حصلتُ عليها بناء على رغبتي من خدمة األعضاء
في المنتدى الرياضى لنادي فالدورف .كما أنني على دراية بأنه يتم االحتفاظ بالبيانات الشخصية وفقا للقوانين االتحادية لحماية البيانات.
هذا باإلضافة إلى علمي بأنني لن أحصل على الخصم المخصص لمن يزيد عمرهم عن  18عاما بوصفي تلميذا أو طالبا أو متدربا
إال إذا قمت بإرفاق إثبات التدريب إلى هذا الطلب .وأقر كذلك بضرورة إخطار نادي فالدورف الرياضي فورا بأي تغيرات تطرأ على
البيانات الخاصة بي ،كاالسم أو العنوان أو رقم الحساب المصرفي وذلك إما كتابة أو عن طريق البريد اإللكتروني.
هامبورغ ،بتاريخ
التوقيع
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دون عمر  18عاما :الممثل القانوني
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ترحيب
نرحب بكم ترحيبا حارا بوصفكم أعضاء في نادي فالدورف الرياضي ،ويسعدنا أنكم قررتم قبول أحد عروضنا المتنوعة ،ونتمنى لكم
الكثير من المتعة والتوفيق .يتمتع كافة األعضاء بنفس الحقوق ويلتزمون بنفس الواجبات ،وجميعها واردة في الالئحة األساسية واللوائح
الخاصة (مثل لوائح االشتراك ،ولوائح الشباب) ،إضافة إلى ذلك ،يعقد األعضاء اجتماعات القسم الخاصة بهم مرة واحدة سنويا ،الختيار
رؤساء األقسام والمفوضين.
العرض الرياضي
إننا نقدم الرياضة والمتعة واللياقة في أكثر من  50نشاطا رياضيًّا متنوعا ،وأكثر من  600فرصة تدريبية أسبوعيًّا .برجاء مراعاة أنه
يمكن ،في حالة االزدحام الشديد ،التوقف عن قبول أعضاء ُجدد أو إعداد قائمة انتظار للمجموعات الرياضة لفترة محددة .ولضمان
تعاقب المجموعات الرياضية بسالسة ،يلتزم المدرب بتخطيط مدة جلسة التدريب بحيث يتم االنتهاء من التنسيق وإعداد المعدات وغيرها
قبل بدء الجلسة التدريبية التالية.
االشتراكات
شأنه شأن أية جمعية ذات نفع عام ،يعمل نادي فالدورف الرياضي بشكل ال يهدف للربح .تُحدد رسوم االشتراكات من خالل مجلس
المفوضيين وإدارة النادي ومجلس اإلدارة بل ومجالس األقسام في حالة بعض من األنشطة الرياضية الفردية .تتكون االشتراكات من
اشتراك أساسي واشتراكات خاصة بالعروض المستغلة بشكل فردي من العضو .ال يصرف أي تعويض عن االشتراك عند إيقاف
التدريب ،ألسباب مثل إقفال صاالت التدريب المدرسية والمالعب وأماكن التدريب األخرى ،وبسبب أعمال البناء واإلصالح في صالة
الصحة واللياقة البدنية (بحد أقصى أسبوعين في السنة) وفي حاالت المرض .عند دخول الصالة في كل مرة يجب دفع رسوم لتحليل
اللياقة البدنية.
مواعيد العمل
نُشير هنا إلى أنه يتم تحديد مواعيد العمل التي تُقَدَّم فيها الخدمات لألعضاء ومواعيد صالة الصحة واللياقة البدنية طبقا للحاجة في أيام
العطالت.
الضمان
طبقا للمادة  27من الالئحة الخاصة بنا فإنكم تتنازلون عن حقوق عضويتكم تجاه نادي فالدورف الرياضي ،على سبيل المثال :جراء
الحوادث أو العيوب األخرى المحتملة عدا الحوادث التي تقع عمدا.
اقتباس من الالئحة الخاصة بنا (يحق لنا إجراء أي تغييرات)
المادة  10إنهاء العضوية
 .1تنتهي العضوية بتنازل العضو عنها ،أو باستبعاده من النادي ،أو بموته أو بانقضاء مدة العضوية المتعاقد عليها.
 .2ال يُمكن التنازل عن العضوية إال بنهاية الربع السنوي وبموجب طلب كتابي يتم تقديمه للنادي بحد أدنى قبل شهر.
 .3يتم تغيير الحالة من "نشط" إلى "ترويجي" حتى نهاية الربع السنوي .حيث يجب تقديم طلب التنازل عن العضوية للنادي كتاب ًّيا
قبل ذلك بشهر .ويتم تبديل الحالة مرة أخرى في أي وقت دون التقيد بفترة زمنية معينة .وتسري الشروط نفسها عند التبديل
من قسم آلخر .ويرجى العلم أنه لن يتم استرداد االشتراكات المدفوعة بالفعل في هذه الحالة.
المادة  11حقوق وواجبات األعضاء
 .1يحق لجميع األعضاء المشاركة في الحياة االجتماعية بالنادي أو اجتماعات األعضاء أو اجتماعات األقسام أو العروض
العامة أو العروض المقدمة لألعضاء الراعية ،ممن دفعوا بالفعل اشتراكات هذه العروض .ويحق لألعضاء النشطين أيضا
االستفادة من العروض التي دفعوا اشتراكاتها.
 .2بعد إتمام  16عاما ،يكون للعضو حق التصويت وبعد بلوغهم النصاب القانوني يكون لهم حق الترشح لإلنتخابات .ولالستفادة
من حق التصويت وحق الترشح لإلنتخابات .يجب أن يحصل العضو على عضوية غير منقطعة لمدة ستة أشهر.
 .3يلتزم جميع األعضاء بالتصرف طبقا لالئحة ،كما يلتزمون بدعم النادي وأهدافه .ويجب دفع االشتراكات وكذلك الرسوم
والضرائب المقررة في الوقت الحالي.
اقتباس من الئحة االشتراك الخاصة بنا (يحق لنا إجراء أي تغييرات)
المادة  5طريقة السداد
 .1يجري تحصيل اشتراك العضوية بشكل ربع سنوي عن طريق الخصم المباشر؛ حيث يتم ذلك في بداية كل ربع عام مقدما .يُمكن
خصم مبالغ االشتراكات ورسوم العضوية للمرة األولى خارج إطار هذه الفترات وباألحرى في بداية الشهر.
 .2إضافة إلى ذلك قد يتم فرض رسوم بنكية ومصروفات إدارية على العضو.
ناديكم فالدورف الرياضي منذ  1924جمعية مسجلة

