☒ Liityn Syrjäytyneiden sukeltajien sauna- ja sukellusseura GummiWihta ry:n jäseneksi
☐ Liityn Sukeltajaliitto ry:n jäseneksi (kuutti-, norppa- tai sukeltajajäsenyys) tai
☐ Liityn rinnakkaisjäseneksi(* ja jäsennumeroni Sukeltajaliitossa on ________________
(katso numero Sukeltaja-lehden osoitekentässä tai liiton jäsenrekisteristä)

Jäsenmaksut 2019
GummiWihta

(*

Sukeltajaliitto

10,00 €
5,00 €
0,00 €

37,00 €
18,50 €
0,00 €

10,00 €
200,00 €

5,00 €
-

syntymävuosi
2004 ja aikaisemmin
2005 – 2012
2013 ja sen jälkeen
rinnakkaisjäsen(*
yhteisöjäsen

rinnakkaisjäsen on Sukeltajaliiton jäsen toisen sukellusseuran jäsenyyden kautta

Jäsenen tiedot
Etu- ja sukunimi

Syntymäaika

____________________________________________

____/____ __________

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

____________________________________________

_________ _____________________________

GSM

Sähköposti

____________________________________________

_______________________________________

SEURAN JÄSENYYS JA VELVOLLISUUDET (Ote GummiWihdan säännöstä. Koko sääntö luettavissa kotisivuilla)
5§

Seuran varsinaiseksi jäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka toteuttaa seuran tarkoitusta ja sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä
urheilusukelluksen turvamääräyksiä ja Suomen Urheilusukeltajain Liiton sääntöjä. Jäsenanomus on jätettävä seuran johtokunnalle kirjallisesti.

6§

Jäsenyyden päättyminen
Jos jäsen ei täytä näissä säännöissä sille määrättyjä velvoitteita tai noudata seuran tekemiä päätöksiä tai jos jäsen muutoin toimii vastoin seuran tarkoitusta tai
menettelyllään huomattavasti vahingoittaa seuraa, voi johtokunta erottaa jäsenen seuran jäsenyydestä. Jos erottaminen ei johdu jäsenmaksun maksamatta
jättämisestä, on jäsenelle varattava tilaisuus selvityksen antamiseen.
Erottamispäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen jäsenen tietoon viiden (5) päivän kuluttua siitä, kun tieto päätöksestä on sille
lähetetty kirjatussa kirjeessä. Erottamispäätöksestä voidaan valittaa kirjallisesti seuran kokoukselle ja valituskirjelmä on toimitettava seuran johtokunnalle
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamista koskevan päätöksen tiedon saamisesta. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan
maksuja.
Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, on tehtävä kirjallinen ilmoitus seuran johtokunnalle, seuran puheenjohtajalle tai ilmoittaa siitä seuran kokouksessa
pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Eroaminen katsotaan tapahtuvaksi saman kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisesta on ilmoitettu. Eroava on
velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun.

7§

Jäsenten velvollisuudet
Seuran varsinaisten jäsenten on maksettava seuran syyskokouksen määräämä seuran jäsenmaksu kunakin vuonna ennen tammikuun 15. päivää. Jos seuran
jäsen ei täytä jäsenmaksuvelvollisuuttaan tammikuun 15. päivään mennessä, se menettää äänioikeutensa seuran kokouksissa siihen saakka, kunnes velvollisuus
on hoidettu. Vain varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus seuran kokouksissa. Jos jäsenmaksu on jätetty maksamatta yhden vuoden ajalta, voi johtokunta erottaa
jäsenen seuran jäsenyydestä siten, kuin 6 §:ssä on säädetty.

☒ Sitoudun noudattamaan seuran sääntöjä
____/____ 2019

_______________________________________________________________________
(alle18-vuotiaan hakemukseen huoltajan allekirjoitus, nimenselvennys ja GSM-numero)

Henkilötietoja säilytetään jäsenyyden ajan. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Sukeltajajäsenen rekisteritiedot ovat Sukeltajaliiton käytössä, koska
rekisteri toimii myös Sukeltajaliitto ry:n jäsenrekisterinä. Tiedot säilytetään tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Rekisteriä ylläpitää
GummiWihdan jäsenrekisterihoitaja (pääkäyttäjä).

Postita täydennetty hakemuksesi
GummiWihta ry
c/o Kurpantie 123
31610 VAULAMMI

_________________
GummiWihta 281218/SP

LISÄTIETOJA
http://www.gummiwihta.com
info@gummiwihta.com
0400 498 893 (jäsenasiat)

Jäsenrekisterimerkinnät

___/___ 2019 hall.kokouspvm
___ ___ ___ jäsennro /______

