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Реєстрація 

Прізвище, Ім’я _____________________________________________________ 

Вулиця/Straße _____________________________________________________ 

Індекс, Місто/PLZ, Ort _____________________________________________________ 

Email: _____________________________________________________ 

Дата народження: ___________________ Телефон ______________________ 

Професія: ___________________ Мобільний _____________________ 

Танц. партнер _____________________________________________________ 

Для неповнолітніх: законний опекун     ______________________________________ 

 

Як ви про нас дізналися?   …………………………………………………………. 
 

Членство з …………………………… (дата)  як     активний член   підтримка / пасивний член 

 брати/сестри в TTC München ……………………….………………………….. 

 Для неповнолітніх (до 18 р.): підтвердження (наприклад про навчання) додається до цієї заяви. 

 

Я приймаю статути та положення TTC München (правила внесків, див. далі) і положення відповідних асоціацій танцювального спорту 
(BLSV, LTVB, DTV), а також положення, наведені в інформаційному листі для нових членів. 

Я погоджуюся на списання щоквартального членського внеску першого числа другого квартального місяця та на щомісячне списання 
моїх грошових боргів (напої ітд) на початку кожного місяця. З цією метою я дозволяю TTC München e.V. збирати платежі з мого 
банківського рахунку за допомогою прямого дебету SEPA. Водночас я доручаю своєму банку забезпечувати прямі дебети, зняті з мого 
рахунку компанією TTC München e.V. Я повідомлятиму виконавчий комітет клубу TTC München e.V. негайно щодо змін в моїх 
особистих даних і щодо використання пропозицій TTC München. 

Доручення на прямий дебет (Lastschriftmandat) ідентифікується кредитором TTC München DE27 TTC 0000 205 317 і контрольним 
номером доручення. Посилальний номер мандата – це ім’я власника облікового запису та членський номер TTC München. 

Паркування в години роботи Bayerischen Fliesenhandels дозволено лише за складом. (див. жовтий інформаційний аркуш для нових 
учасників). Крім того повідомляємо, що прохідні зони будівлі та навчальні кімнати знаходяться під відеоспостереженням. Дані, які 
ви надаєте у своїй заявці на членство, зберігатимуться в системі обробки даних TTC München та оброблятимуться та 
використовуватимуться для адміністративних цілей клубу. Залежно від вимог відповідальної професійної асоціації та Баварської 
державної спортивної асоціації дані передаються асоціаціям для їх адміністративних цілей. 

Своїм підписом ви даєте згоду на зберігання, обробку та використання персональних даних в обсязі, необхідному для цілей 
клубу/асоціації. Те саме стосується фотографій та турнірних результатів наших турнірних пар. 

 

Власник обл. запису (Konto): _______________________ BIC: _____________________________________ 
 

Назва банку: ____________________________________    IBAN: DE ________________________________ 
 

München, дата:  ________________ Підпис:   __________________________________________________________ 
  Член клубу, а у випадку неповнолітніх також законні представники   

Я хочу відвідувати наступні 
зайняття: 

Будь ласка впишіть номери 
курсів з плану зайнять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Друге членство 
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Зверніть увагу, що це лише переклад для інформації. 
Лише статути німецькою мовою є офіційно дійсними. 

 
Правила внесків 

за рішенням загальних членських зборів 12.11.2022 
 

1. Членський внесок 

щомісячний членський внесок з 01.01.2023:  

 Членський внесок 

Діти до 14 р 27,00 € 

Підлітки (14-17 р), учні та студенти 30,00 € 

Дорослі (від 18 р) 36,00 € 

Пояснення:  

Підлітковий внесок: До групи підлітків входять люди віком від 14 до 17 років; після цього внесок буде збільшено до 
внеску дорослого. Підлітковий внесок поширюється на учнів і студентів до 27 років за наявності відповідного документа. 

Сімейний внесок: Правилом сімейного внеску можуть користуватися 2 дорослих з власними дітьми до 18 років. Сімейний 
внесок складається з 2 членських внесків за двох дорослих. 

Знижка на братів і сестер: Якщо кілька братів і сестер є членами TTC одночасно, внесок на кожного подальшого брата 
або сестру знижується на 3 євро.  

Додатковий внесок за умови участі в змаганнях: Члени клубу, які беруть участь у спортивних тренувальних групах 
та/або змаганнях, (наприклад турнірні групи Standard або Latin), сплачують додатковий внесок в розмірі 4 євро на місяць.  

Друге членство: Члени, які беруть участь у спортивних турнірах від імені інших клубів, сплачують додатковий внесок у 
розмірі 10 євро на місяць.  

Підтримка/пасивний член: Є можливість стати пасивним членом за плату в розмірі 10 євро на місяць. 

До групи підлітків входять люди віком від 14 до 17 років; після цього внесок збільшується до внеску дорослого. 
Молодіжний внесок поширюється на слухачів і студентів до 27 років за наявності відповідного підтвердження. 

Виконавчий комітет має право коригувати членські внески відповідно до інфляції один раз на рік з моменту останнього 
підвищення. У кожному випадку внески будуть округлені до найближчих 0,50 євро. Про збільшення має бути оголошено 
принаймні за 4 тижні до того, як воно набуде чинності, шляхом повідомлення в приміщенні клубу. 

Ці правила внесків мають чинність на період до наступних загальних членських зборів. До цього часу, внески можуть бути 
знижені одностайнім рішенням президії клубу. 

2.  Вступний внесок 
Розмір вступного внеску відповідає одному місячному внеску. Він стягується одночасно з  першим членським внеском.    

3. Збір внесків 

Членський внесок стягується з банківського рахунку члена прямим дебетом SEPA. Стягування внеску відбувається 
щоквартально на початку другого місяця кварталу. Наш ідентифікатор кредитора - DE27 TTC 00000 0205 317. Посилання 
на мандат – це ім’я власника облікового запису та членський номер TTC München. 

4. Користування клубних приміщень відвідувачами 

Відвідувачі (не члени клубу), які користуються пропозицією нашого клубу, сплачують одноразовий внесок за участь у 
розмірі 15 євро з особи за добу. За приватні заняття з тренерами для неклубних пар оплачується 10,00 €/добу. Оплата 
здійснюється безпосередньо з тренером який веде зайняття. 

5. Допоміжні послуги з боку членів клубу 

Члени старші за 16 років, які також сплачують «Додатковий внесок за умови участі в змаганнях», мають також 
відпрацьовувати в приміщенні клубу 12 помічних годин на рік. Це зобов’язання складається пропорційно (1 год/місяць), 
якщо учасник досягає 16-річного віку протягом року. Член клубу, який за підсумком року працював в клубі менше від 12 
годин, зобов’язується сплатити додатковий внесок у розмірі 20 євро за кожну годину ненаданої допомоги (для членів 
клубу віком від 16 до 18 років 10 євро за годину). 

6. Припинення членства у клубі 

Період повідомлення о припиненні членства у клубі становить 6 тижнів перед кінцем кварталу. 
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Інформація для всіх членів клубу і тих, хто хоче такими стати ! 

Нижче наведено найважливіші правила, згідно з якими здійснюється загальна та спортивна 
діяльність нашого клубу у приміщенні клубу за адресою Stockacher Straße 9, яких ми просимо 
вас завжди дотримуватися. 

 

A. Загальна інформація 

1. До будинку клубу можна увійти в будь-який час користуючись клубною карткою. Якщо 
електронна система доступу виходить з ладу, двері необхідно відкрити ключем. Додаткову 
інформацію про це можна отримати за телефоном 0172/852 78 64 або 820 18 33. 

2. Оформлення клубної картки коштує €10,00. Ця картка дає вам доступ до клубу в будь-який 
час і може надалі використовуватися для сплати напоїв в клубі. 

3. При вході в будинок клубу просимо зробити запис у книзі відвідувань на другому поверсі (на 
підставі страхування відповідальності). 

4. Виконком повинен бути проінформований о гостевих тренуваннях в наших клубних 
приміщеннях. Тому просимо завчасно повідомити, якщо гості (не члени клубу) бажають 
прийняти участь у зайняттях (пробне тренування). 

5. Згідно з основними правилами пристойності, очікується - і тому це насправді не потрібно 
згадувати - що при вході в будинок клубу або в зал для тренувань вітаються. 

6. Час від часу відбуваються інформаційні заходи (наприклад, зустрічі турнірних пар, загальні 
збори тощо). Будь ласка, відвідуйте ці зустрічі, щоб важлива інформація не залишилася для 
вас непоміченою. Отримання актуальної інформації щодо клубного життя є у ваших 
інтересах. 

B. Паркування на території вулиці Stockacher Straße 9 

1. З 7:00 ранку до 19:00 вечора паркування дозволено лише в північній частині майданчика та 
бажано на паркувальних місцях, призначених для ТТК. Паркування біля входу може 
підлягати штрафу. 

2. Після 19:00 та по суботах після закриття Bayerischen Fliesenhandels (приблизно 14:00) 
паркування дозволяється на всій території. 

3. Слід уникати забруднення паркувальних місць. 

C. Внутрішня організація/допомога з боку членів клубу 

1. Клубу потрібна допомога членів, щоби підтримувати спортивні та соціальні заходи. Тому від 
усіх, хто сплачує «Додатковий внесок за умови участі в змаганнях», очікується активна 
допомога у розмірі 12 годин на рік. Клуб веде точний облік цієї допомоги. За неспрацьовані 
години наприкінці року стягується додатковий внесок у розмірі 20 євро за годину.  

2. Організаційний комітет визначає обсяг допоміжних завдань, і веде облік годин. 

D. Спортивні заходи 

1. Просимо дотримувати чистоту та порядок у всіх приміщеннях клубу. Споживання їжи 
(включно жування жуйки) в тренувальних залах є заборонено. Засоби гігієни (хустинки, 
залишки бинтів тощо) будь ласка викидайте у смітник. В зали для тренувань можна входити 
лише в танцювальному взутті. 

2. Оброблювати підошви танцювального взуття засобами від ковзання дозволяється лише у 
відведених для цього місцях. 

3. У тренувальних залах дозволяється споживати напої тільки з власної пляшки що 
закривається. Використання келихів з бару призначене тільки для барної зони. 

4. Будь ласка майте увагу до інших членів клубу під час тренування. Це включає в себе 
використання простору, вибір напрямку танцю, вибір і гучність музики. Зміна музики що грає 
вимагає згоди інших присутніх членів клубу що також тренується. 
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5. Поточний розклад тренувань є обов'язковим для виконання тренерами та парами. Винятки 
можуть бути затверджені лише виконавчим комітетом. Про тимчасове закриття залів і зміни 
в плані тренувань буде повідомлено через Інтернет; будь ласка, тримайте себе в курсі. 

6. У разі відсутності членів президії у клубі, тренери можуть виконувати керуючі рішення. 
Тренери мають право на вибір музику у відповідній секції (згідно плану підготовки St або La). 
За приватні заняття для гостей, які не є членом клубу, тренер повинен заплатити орендну 
плату у розмірі 5 €/год. Проводити будь-які зайняття мають право лише тренери клубу або 
особи, уповноважені виконкомом. 

7. Турнірні пари мають зареєструватися на свої турніри в ESV/Internet до вечора понеділка 
відповідного тижня. У разі пізнішої реєстрації необхідно повідомити спортивного керівника 
або представника зі спортивних змагань. 

8. Тренери ведуть список пар/осіб, які беруть участь у заняттях. Цей список наприкінці 
кварталу передається до виконавчого комітету. 

9. Участь гостей в організованому тренуванні вимагає згоди тренера, о чому тренер має 
якнайшвидше повідомити президентство. 

E. Гардероби 

1. Одяг для тренувань і рушники потрібно брати для прання додому, провітрювання в 
гардеробі не дозволяється. 

2. Забуті та втрачені речі зберігаються і можуть бути отримані в офісі. 
3. Для сміття просимо вживати урни (ні стільці, ні підлогу тощо). 
4. Ви можете користуватися душовою до/після тренування. Будь ласка, залиште душ так, як ви 

хочете побачити його наступного разу. 
5. Евакуаційним виходом з жіночого гардеробу через чоловічий гардероб на сходову клітку 

можна користуватися тільки в екстрених випадках (небезпека для життя чи здоров'я). 

F. Приміщення клубу/Бар 

1. Приміщення клубу є доступні всім членам і мають бути такими, де кожен почуває себе 
комфортно. 

2. Слідкуйте за порядком і чистотою: склянки/столові прилади/тарілки/чашки після 
використання складайте в кошики для миття посуду; пляшки в контейнери для порожньої 
тари; брудні столи необхідно прибирати. Будь ласка, заохочуйте інших членів також 
поводитися відповідно. 

3. У разі відсутності клубної картки, вам необхідно вручну ввести споживання в список (будь 
ласка, розбірливо, із зазначенням ПІБ). Потім ця сума буде обрахована. 

4. Ми радіємо спортивним успіхам та іншим приводам для святкування. Якщо ви приносите 
власні напої для святкування, будь ласка не залишайте в клубі порожню тару. 

G. Залишання клубу 

1. Виходячи з тренувальної зали, перевірте чи вікна є закриті та музичний апарат є вимкнено. 
Освітлення вимикається автоматично. 

2. Освітлення на сходовій клітці вимикати внизу вхідних дверей кнопкою праворуч. 

H. Поведінка та зовнішній вигляд на турнірах 

1. Ми очікуємо що наші члени на спортивних змаганнях передають позитивний імідж TTC 
München через поведінку та зовнішній вигляд. 

2. Чесність і спортивна поведінка мають бути само собою зрозумілими. 
1. Добрі результати не повинні спокушати вас зазнаватися; справді хорошим танцюристам 

зарозумілість не лічить. 

Ваш президіум клубу 

 

 



 

 
 

TANZ- UND TURNIERCLUB MÜNCHEN E.V. 
 

Член Landestanzsportverbandes Bayern e.V.  im Bayerischen Landessportverband 
Член Deutschen Tanzsportverbandes im Deutschen Sportbund 

 

 
 

TTC München e.V. 
homepage: www.ttc-muenchen.de 
Steuer-Nr.  143 / 222 / 60 254 

Адреса: 
Stockacher Str. 9 
81243 München-Westkreuz 

Контакт: 
Tel. 089 / 83 87 90 
info@ttc-muenchen.de 

Банківські реквізити: 
Stadtsparkasse München 
IBAN    DE 46 701 500 00  0038 204 343 

 

Внутрішні замітки виконкому – членам не заповнювати/Bearbeitungsvermerke des TTC-Präsidiums: 
Aufnahmegebühr: ……………………€ Monatsbeitrag …………………€ 
 
 in DB eingegeben   Aufnahmegebühr eingezogen  Beitrag bis zum Q-Ende 
eingezogen 

 


