BULGARIAN HOCKEY FEDERATION
75 Vassil Levski Blvd., 1040 Sofia, Bulgaria
tel.: +359 2 9300653
e-mail: bf_hockey@yahoo.com

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО
ХОКЕЙ НА ТРЕВА
1040 София, бул.” Васил Левски” 75
тел.: +359 2 9300653
http://www.bghockey.org/

ДО

КОМИСИЯТА ПО СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ ПРАВА И ЧЛЕНСТВОТО КЪМ БФХТ

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за преминаване
От ………………………………………………………………………………………………
(име, фамилия, № на състезателната карта)
Състезавал се в КХ ………………………………………………….през СС 20……..год.
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ НА КСПЧ,
С настоящето заявявам желание състезателните ми права да преминат от
КХ……………………………………………., в който съм се състезавал през СС 20......год.
В КХ…………………………………...,в който желая да се състезавам през СС 20……год.
Декларирам, че нямам/имам финансови, материални задължения и дължима
екипировка към КХ …………………………………, включително задължение от членски
внос (ако състезателя е бил член) и определените от УС такси (тренировъчни,
състезателни и други) в размер на………..(с думи………………………………………..)лв.
Декларирам, че нямам/имам задължения към БФХТ, в размер на…...................... лв.
При липса на съгласие от страна на клуба, в който желая да се състезавам, не мога да
бъда картотекиран/а от компетентните органи на БФХТ.
Запознат/а/и съм/сме, че при възникнали спорове относно правото на ползване на
състезателните права, на основание чл. 42 от ПСПХ решение взема КСПХ.
Неудовлетворените от решенията на КСПХ, могат да обжалват решението на КСПЧ по
установения ред пред АК към БФХТ на основание чл. 43 от ПСПХ и чл. 6.1 от НУДАК
ДАТА:
Приложения:

С УВАЖЕНИЕ: 1.
/състезател/

2.
/майка/

3.
/баща/

1. Копие от платежно нареждане по сметка на БФХТ за платена такса преотстъпване – 50/100 лв.
(чл.24, т. 7 от НПТХ)
2. Копие от платежно нареждане по сметка на КХ, който напуска състезателя за платена такса
обучение – 50 лв. за година престой (чл. 24, т. 8 от НПТХ) и задължения по невнесени годишни такси
опредените от УС на клуба.

1. Председател на КХ……………………………………………, в който се е състезавал;
Становище……………………………………………………………………………………,
Подпис/печат:……………………………………
2. Председател на КХ…………………………………………., в който желае да премине
Становище………………………………………………………………………………………
Подпис/печат:……………………………………….
Забележка: При малолетни заявлението- декларация се подписва от родителите/ностойник/, при
непълнолетни от родителите /настойник/ и състезателя
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