Finnischer Schulverein Frankfurt e.V., Volkerstrasse 20, 64625 Bensheim, www.suomikoulu-frankfurt.de

Anmeldung für den finnischen Schulverein Frankfurt e.V.
Liittymislomake Frankfurtin Suomi-kouluun
Haluamme liittyä Frankfurtin Suomi-koulun, Finnischer Schulverein Frankfurt e.V., jäseneksi.
Sukunimi/Nachname
Etunimi/Vorname
Osoite/Adresse
Puhelin/Telefon
E-Mail
Äidin kansalaisuus/
Nationalität d. Mutter
Isän kansalaisuus/
Nationalität d. Vaters
Lapsen tiedot / Daten des Kindes/der Kinder
Sukunimi/Nachname
Etunimi/Vorname

Syntymäaika/Geburtstag

koulu ja ryhmä
Schule und
Gruppe

Allekirjoituksellani vahvistan suostumukseni siihen, että Suomi-koulu Frankfurt
tallentaa antamani henkilökohtaiset tiedot käyttääkseen niitä koulun ja jäsenasioiden
hoitamiseen koulun tavoitteiden mukaisesti.

______________________________________________________________
Paikka ja aika / Ort und Datum
Allekirjoitus / Unterschrift

Lomakkeet palautetaan allekirjoitettuina yhdessä SEPA lomakkeen kanssa
osoitteseen

Satu Humpert, Elisabethstr 22, 69123 Heidelberg
tai sähköpostin liitteenä satu.humpert@starscience.de

Finnischer Schulverein Frankfurt e.V., Volkerstrasse 20, 64625 Bensheim, www.suomikoulu-frankfurt.de

Bitte ausgefüllt zurückgeben.
Sukunimi/Nachname:
Etunimi/Vorname:
Lapsen/lasten etu- ja sukunimi/Vor- und Nachname der Kinder:

1. Frankfurtin suomalaisella kouluyhdistyksellä on yhdistyksille tarkoitettu vastuuvakuutus.
Se ei kuitenkaan korvaa opetuksen aikana lapsellesi tapahtuneita henkilökohtaisen
vastuuvakuutuksen piiriin kuuluvia vahinkoja. Yhdistyksemme suosittelee jäseniään
ottamaan henkilökohtaisen vastuuvakuutuksen. / Der Schulverein hat eine
Vereinshaftpflichtversicherung abgeschlossen. Hierbei ist jedoch nicht die gesetzliche
Haftpflicht Ihres Kindes abgedeckt. Der finnische Schulverein empfiehlt daher den
Abschluss einer Privathaftpflichtversicherung.

2. Frankfurtin suomalainen kouluyhdistys suosittelee ottamaan lapselle henkilökohtaisen
tapaturmavakuutuksen. Yhdistyksellä ei ole erillistä tapaturmavakuutusta oppilaille. /
Unser Verein empfiehlt für seine Mitglieder den Abschluss einer Unfallversicherung. Der
Verein hat keine Unfallversicherung abgeschlossen.

3. Lapsestani saa ottaa kuvia ja niitä saa julkaista ilman nimiä yhdistyksemme www-sivuilla
sekä mahdollisissa julkaisuissa (esim. Rengas tai Suomi-Seura). / Mein Kind darf
fotografiert werden und die Fotos dürfen ohne Namen auf der Web-Seite des Vereins
bzw. in anderen Veröffentlichungen (z.B. Rengas oder Deutsch-Finnische-Gesellschaft)
benutzt werden.
Mikäli lapsesi kuvia ei saa julkaista, ilmoita siitä tähän / Falls die Fotos von Deinem
Kind nicht veröffentlich werden dürfen, teile das uns bitte hier mit:
_______________________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus /Unterschrift des Erziehungsberechtigten
4. Yhdistyksestä eroamisesta on tehtävä johtokunnalle kirjallinen ilmoitus viimeistään
kolme kuukautta ennen toimintavuoden päättymistä. / Der Austritt muss spätestens drei
Monate vor Ende des Geschäftsjahres schriftlich gegenüber dem Vorstand erfolgen.

Olen lukenut yllä olevat tiedot.(1-4) / Ich habe die o.g. Punkte (1-4) zur Kenntnis
genommen.
__________________________________________________________________
Päivämäärä/ Datum
Allekirjoitus/Unterschrift:

