Ansöka / Lämna / Säga upp brygg- / kö- / husbil/vagns-plats mm.
Denna blankett används för ansöka / ändra / lämna mm gällande brygg-, husbil-/husvagnplats samt skåp.
Blanketten kan antingen skickas via mail (pdf-format med underskrift), via post eller lämnas i klubbhuset där den också förvaras.
Nedan anges vilket ärende blanketten avser.
OBSERVERA att kö finns för de rubriker som markerats med * nedan. En ansökan ger per automatik en plats i respektive kö.
Vid ansökan om bryggplats (ordinarie / tillfällig), vinter/sommarförvaring av båt, byte av båt - anges dimensioner (Lä x Br x Dj x Vikt) under
tilläggsuppgifter. Använd gärna baksidan om utrymmet inte räcker till.
** Innehavare av ordinarie bryggplats som lämnar denna, har under 5 år förtur i kön till ordinarie bryggplats.
*** Om en ordinarie båtplats inte skall användas, kan den anmälas till SBK för uthyrning som tillfällig plats (sommarplats) i max 2 år.

Ordinarie bryggplats

Ansökan*

Lämna bryggplats**

Anmälan***: SBK kan hyra ut min ord. bryggplats, som tillfällig plats (sommarplats) i: 1 år

2 år

Tillfällig bryggplats* (sommar)

Ansökan

Vinterförvaring båt*

Ansökan

Sommarförvaring båt

Ansökan

Byte av båt (större/mindre)

Anmälan

Kö till större/mindre plats

Sommarförvaring husbil/vagn

Ansökan

Separat avtal tecknas inför sommarperiod

Skåp* (stort/litet)

Ansökan

Uppsägning

Lämna skåp

Lämnande av kö-plats för ordinarie / tillfällig bryggplats, skåp, husbil/-vagn (Ange vad)

..............

Personuppgifter (Texta tydligt!)
Förnamn

Efternamn

Telefon hem/arbete/mobil

Bostadsadress

Postnummer

E-mail adress

Datum

Ort

Medlemsnummer SBK (ej husbil/vagn)

Underskrift

Tilläggsuppgifter (Texta tydligt!)
Här anges storlek och/eller annan information. Använd gärna baksidan1

Stenungsunds båtklubb Stenunge Allé 5 444 30 Stenungsund,
E-mail: sbkkansli@gmail.com
Styrelsen för SBK är personuppgiftsansvarig och nås med mail eller brev till adresserna ovan.
Personuppgifter hanteras enligt SBK:s dokument för GDPR. Detta finns på www.sbk-stenungsund.se

Tel: 0735 04 53 31

FÖR SBK:
Ankomstdatum och

Registrerat BAS datum och

Kontrollerad datum och

signatur ………………...............................

signatur ………………….......................

signatur ……......................………
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