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Ansökan om
TÄVLINGSLICENS

Namn:_____________________________________________________________________
Personnummer: ____________________ Klubb: _________________________________
Adress: ____________________________________________________________________
Postnummer:__________________

Ort: _____________________________________

Tel: _____________________ E-mail: __________________________________________

Härmed samtycker jag till att Svenska Karateförbundet (SKF) behandlar samtliga personuppgifter
som jag uppgivit enligt ovanstående. Jag har själv beslutat att lämna uppgifter till SKF. Uppgifterna
kommer endast att behandlas av SKF, inom SKF, och raderas ur databasen efter det att kortets
giltighetstid gått ut.

Ort & datum: ______________________________

Underskrift:________________________________

Målsmans underskrift (för tävlande under 18 år):__________________________________

Med ansökan ska du bifoga:

 Kopia av fotolegitimation
 Foto (jpg el fysiskt)
 Kvitto på inbetalningen
Allt måste bifogas för att vi ska kunna utfärda din licens

__________________________________________________________________________________________
SVENSKA KARATEFÖRBUNDET
Arenavägen 55, 7tr
SE-121 77 Johanneshov
SWEDEN

Bankgiro: 442-4487
Plusgiro: 54 09 55 - 2
Org.nr: 802443-3180

tfn +46 8 597 604 90
fax +46 8 597 604 91
info@swekarate.se
www.swekarate.se
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Villkor
Tävlingslicens är obligatorisk för samtliga sanktionerade tävlingar vars regelverk är tillståndspliktiga
enligt Kampsportsdelegationens beslut och lagen (2006:1006).
Licens avgift 250 kr
Licensen gäller i tre år (3 år) från utskriftsdatum.
Dubblett av förlorad licens 100 kr.
Avgiften betalas in på Bankgiro: 442-4487 eller Plusgiro 54 09 55-2.
Uppge namn och personnummer vid betalning
Insamling av kortet under tävlingen
Arrangören skall ta kortet innan den tävlande går match enligt följande alternativ:
1. Den tävlande lämnar ifrån sig kortet vid invägningen och får tillbaka det efter tävlingen.
2. Den tävlande lämnar ifrån sig kortet till sekretariatet inför varje match och får tillbaka det direkt
efter matchen.
Vid avstängning av utövare skall tävlingsarrangören skicka tävlingskortet tillsammans med läkarens
rapport till kansliet. Kansliet registrerar avstängningen och behåller kortet. Vid avstängningsperioden
slut, skickar kansliet tillbaka tävlingskortet till den tävlande.
.
Information enligt personuppgiftslagen: Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att
gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till SKF, få besked om vilka
personuppgifter om dig som SKF behandlar och hur dessa behandlas. Du har också rätt att enligt 28 §
i personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som SKF behandlar om dig. Mer info
på www.datainspektionen.se
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