RugbyClub DIABOLOS (RVl nr 53) TOETREDINGSFORMULIER
Datum inschrijving : …… / …… / …… Datum validatie : …… / …… / …… licentienr.: ………………..

INLICHTINGEN OMTRENT DE AANVRAGER
NAAM : …………………………………………………………….……………… GESLACHT: M / V *
VOORNAMEN

:………………………………..…………..……………………………………………

GEBOORTEPLAATS & -DATUM :………………………..………………… LAND : ………..………….
ADRES:……………………………………………………………………………….
E-Mail: ……………………………………….. Telef:…………………………
VERANTWOORDELIJKHEID
Ondergetekende verklaart zich te onderwerpen aan de reglementen van RC Diabolos, van de federatie
Rugby Vlaanderen en van de Belgische Rugbybond en verklaart noch R.Vl. noch de F.B.R.B.
verantwoordelijk te stellen bij een ongeval. Ondergetekende verklaart tevens, op zijn woord van eer, niets
te zeggen of te doen dat nadeel kan berokkenen aan de Rugby Vlaanderen, aan de F.B.R.B., aan één van
hun leden, aan zijn club of aan de rugbysport in het algemeen.
VERPLICHTINGEN
A. Zich te verzekeren: (volgens de algemene reglementen en het sportdecreet van 13/04/1999)
Ondergetekende verklaart bijgevolg zich aan te sluiten bij de verzekeringsmaatschappij Arena waarbij de
Rugby Vlaanderen volgend polisnummer heeft: 1.121.107.
Deze polis dekt alle risico’s veroorzaakt door de deelname aan rugby en is terug te vinden op de website van
Rugby Vlaanderen.
B. 2-Jaarlijks een geneeskundig onderzoek te ondergaan:
Inlichtingen hierover worden door de club verstrekt. Vanaf bepaalde leeftijden is een jaarlijks onderzoek
noodzakelijk.
C. Volgende documenten te bezorgen:
Een getekende aanvraag tot toetreding
Een medisch attest volgens de richtlijnen van de medische commissie Rugby Vlaanderen vzw.
D. Veranderingen:
Elke verandering aan de inlichtingen op huidig formulier gegeven, moet onmiddellijk aan de c l u b e n
R u g b y V l a a n d e r e n doorgegeven worden.

Ondergetekende verklaart op zijn woord van eer dat alle verstrekte inlichtingen juist en waarachtig
zijn. (Voor spelers van minder dan 18 jaar, naam en handtekening van vader of moeder of van
hun vertegenwoordiger):
Naam vader:

Te:
Handtekening van de speler:

Naam moeder:

Op:

