
Искам да стана член на голф клуб BlackSeaRama. С настоящото се съгласявам да спазвам 
правилата на клуба и подписвам годишен договор.
I would like to become a member of the BlackSeaRama Golf Club. I hereby agree to be bound by the 
rules and regulations of the club and sign an annual contract.

Моля, попълнете всички полета. / Please complete all sections. 

  Mr/  Mrs/  Miss/  Ms (моля, отбележете подходящото / please check appropriate)

Име/First Name  Фамилия/Surname 

Адрес/Address
Телефон/Telephone  Email 

Дата на раждане/ Date of Birth   Националност/Nationality 
Хендикап/Handicap
Професия/Occupation 
(Ако заемате ръководна позиция, моля да попълните името на компанията / If Company 
Director give name of company) 

Вид членство/Category applied for:   Пълно/Full /  Семейно/Family /
 Юноши/Junior /  Младежи/Young (please circle appropriate)

Начин на плащане/Type of payment
 Credit card/Кредитна карта   Bank transfer/Банков трансфер  Cash/Кеш ( please circle 

appropriate)

Моля имайте предвид, че всички плащания трябва да се извършат до 15 Април 2021/
Please note that all payments should be made by 15th of April 2021!

Назовете други голф клубове, към които имате настоящо или предишно членство. 
Name of any other Golf Club to witch you hold a current or previous membership

Желаете ли BlackSeaRama да бъде ваш клуб? 
Would you like BlackSeaRama to be your homeclub? 

Членове на други клубове трябва да предоставят сертификат за Хендикап.
Members of other clubs should provide a handicap certificate.

Подпис / Signed  Дата / Date 

Декларация
Ако не сте член на друг клуб, или нямате Хендикап, 
моля, подпишете отдолу. Съгласен съм да не играя на 
игрището, докато Професионалистът не прецени, че 
познавам достатъчно играта на голф.

Declaration
If not a member of another club, or without handicap, 
please sign below. I agree that I will not play on the 
course until the Professional has agreed that I have gained 
sufficient knowledge of the game of golf. 

Подпис / Signed  Дата / Date 
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