
  

Indmeldelsesblanket  

Foreningen Sportens og Kulturens venner (Thisted Bingocenter)  

Navn:  

 

Adresse:  

 

Postnr. og by:  

 

Mobil nr.:  

 

Medlems nr._________Spoku (Udfyldes af personalet)  

Medlems nr._________BFA (Udfyldes af personalet)  

 
Vigtig information: 

Hvis du angiver dit mobilnummer ovenfor, accepterer du ved din underskrift at modtage nyheder via 
SMS fra BINGONYT. Du kan til enhver tid afmelde modtagelsen af nyheder ved at oplyse dit 
mobilnummer til personalet eller skrive til os over Messenger. 

Dato:           Underskrift:________________________________________________                                                               

Dit medlemskab 

Ved indmeldelse i foreningen har du ret til at deltage i alle foreningens arrangementer og i generalforsamlingen. 

Foreningens vedtægter kan ses ved henvendelse i centeret. Personer under 18 år kan ikke blive medlem, men kan 
deltage i foreningens arrangementer i følge med en voksen. 

Ønsker du at deltage i Link og/eller Maxi spil, skal du være medlem af foreningen BFA (Bingo For Alle). 
Vedtægterne for BFA kan ses ved henvendelse i centeret. 

Dit medlemskab ophører automatisk ved årsskiftet. Hvis du ønsker at fortsætte dit medlemskab det følgende 

kalenderår, skal du på ny udfylde en indmeldelsesblanket. Ønsker du at melde dig ud af foreningen inden 
årsskiftet, skal du blot henvende dig i centret.  

Ønsker du, vi kontakter dig, så læg et brev i vores ris og ros postkasse, henvend dig til hjælperne i centeret eller 
skriv direkte til os via Messenger. Du kan selvfølgelig finde os på Facebook.  

Foreningen Sportens og Kulturens Venner (Thisted Bingocenter) er en almennyttig forening. Foreningen 
arrangerer en række arrangementer for medlemmerne, herunder bingo- og bankoarrangementer. Foreningens 
overskud går til de almennyttige formål, som foreningens medlemmer beslutter hvert år i forbindelse med 
generalforsamlingen.  

Foreningens adresse er Kirkegårdsvej 6, 7700 Thisted.  

Dine personoplysninger  
 
De oplysninger, du afgiver i forbindelse med denne indmeldelsesblanket, anvender vi i forhold til dit medlemskab 
af foreningen, herunder kontingentopkrævning, deltagelse i foreningens aktiviteter, og så vi sikrer, at vi lever op 
til foreningens vedtægter og øvrige regler, herunder spillelovgivningens regler.   

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger, vi opbevarer om dig. Du har ret til at få ændret forkerte eller 

misvisende oplysninger.   

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du henvende dig til hjælperne i centeret. 


