ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на клубен лиценз за сезон 2019
от:

/трите имена на председателя на УС или управителя/
Председател УС (Управител) на:

Населено място

Булстат
/Име на организацията по регистрация/

Моля, представляваният от мен клуб да бъде лицензиран и вписан в
регистъра на спортните клубове на БФ Мотоциклетизъм за сезон 2019г.
Прилагаме следните документи (четливи копия, заверени от клуба):
1

Удостоверение от Агенция по
Вписванията (регистър ЮЛНЦ или

3

Списък на Управителния съвет

Търговски регистър)

2

Копие от „Правила и ред“ и „Устав”
на клуба.

Дата:………………………………………

Председател на Спортен клуб:…………………………………………………………………
име, фамилия, подпис и печат

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛУБА

част 2

Адрес за кореспонденция
Населено
място
Адрес:
Лице за
контакт:
Телефон за
контакт:

Пощенски
код

Email:

Дисциплини

ДЕКЛАРАЦИЯ

част 3

С настоящата декларация, аз долуподписаният:
………………....................................................................................................................
В качеството си на председател УС/Управител на
…………….......................................................………………………………………………
Декларирам, че:
Прочел/а, разбирам, приемам и се задължавам да спазвам:
1. Уставът на БФ Мотоциклетизъм
2. Наредбата на БФ Мотоциклетизъм за 2019 свързана с участието на състезатели от моя
клуб в състезания.
3. Антидопинговия кодекс на БФ Мотоциклетизъм
4. Всички законови разпоредби свързани с дейността на клуба ми.

Председател на Спортен клуб:…………………………………………………………………

част 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
по член 15, ал. 1 от ЗФВС
Аз, долуподписаният ……………………………………………………………………………………………
/трите имена/
в качеството си на председател УС / управител на спортен клуб
……………………………………………………………………………………………………………………
Декларирам, че представляваната от мен организация:
1. не е член на друга спортна федерация, съответно многоспортова федерация, освен в
случаите, в които законът изрично допуска да членува в повече от една спортна
федерация;
2. членовете на управителния му орган не са свързани лица*, и
3. членовете на управителния му орган и свързани с тях лица не са членове на управителен
орган на друг спортен клуб, който е член на същата спортна федерация.
Известна ми е наказателната отговорност за невярна декларация по член.313 от НК.

Дата:

Декларатор: ……………………………………………………………………………………………….
/трите имена/

* тълкуване на свързани лица според ЗФВС
10. „Свързани лица“ са:
а) съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен включително;
б) работодател и работник;
в) лицата, едното от които участва в управлението на дружество на другото.

част 5
ТРЕНЬОР / ИНСТРУКТОР НА КЛУБА
ТРИТЕ ИМЕНА
ДАТА НА РАЖДАНЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ И
ГОДИНА НА ЗАВЪРШВАНЕ
СПЕЦИАЛНОСТ
ДИСЦИПЛИНА/И
Приложения:
1. Копие диплома за завършено образование
2. Копие от сключен договор за извършване на треньорска дейност

Председател на Спортен клуб:…………………………………………………………………
Подпис и печат

При наличие на допълнителни треньорски кадри, част от настоящия формуляр се попълва и за тях.

