
FC Ararat Jalgpallikooli filosoofia: 
„Tulevase jalgpalluri kujundamine kattub tulevase isiksuse arendamisega. Meie eesmärgiks on jalgpallurite kasvatamine ja 
arendamine, kes jälgivad ausaid mängureegleid ja on võimelised lahendama probleeme nii spordis kui elus, iseseisvalt ja 
väärikalt.“ 

NOORLIIKMEKS ASTUMISE AVALDUS 
(noorliikme personaalne viitenumber) 

Palun minu laps vastu võtta Jalgpalliklubi FC Ararat noorliikmeks. 

(palume täita TRÜKITÄHTEDEGA) 
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 Eesnimi  ………………………………………………………………………………… 

Perekonnanimi  ………………………………………………………………………… 

Isikukood   ……………………………………………………………………………… 

Kodune aadress ………………………………………………………………………… 

Lasteaed / kool  ………………………………………………………………………… 

Emakeel………………… Rahvus ………………… Kodakontsus …………………… 

Lapse 
foto 

3 x 4 cm 
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 Nimi ………………………………………………… 

Kontakttelefon……………………………………… 

Töökoht / amet ……………………………………… 

E-post   ……………………………………………… Em
a 
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Nimi ………………………………………………… 

Kontakttelefon……………………………………… 

Töökoht / amet ……………………………………… 

E-post   ……………………………………………… 

Klubi õppemaks on 35 EUR/kuu. Õppemaks on aastaringne püsitasu ja ei sõltu treeningute arvust. Maksekorraldusel 
palume märkida personaalne makse viitenumber ning selgitusse lapse nimi ning kuu, mille eest tasutakse (maksta tuleb 
jooksva kuu 10. kuupäevaks). Õppemaksu reeglid leiab: www.fcararat.ee, valida link “Jalgpallikool”, seejärel “Õppemaks”. 

☐  Olen tutvunud ja nõustun FC Ararat´i kodulehel oleva infoga noorte treeningute ning liikmelisuse 
tingimustega (www.fcararat.ee, valida link „Jalgpallikool“). 

☐  Olen sisetanud lapse ja vanema(te) andmed FC Ararat´i kodulehel (www.fcararat.ee, valida link “Jalgpallikool”, 
seejärel „Lapse andmete lisamine“) 

Avalduse palume saata digiallkirjastatult meiliaadressile noored@fcararat.ee või anda allkirjastatud leht 
treeneri kätte. Avaldusele tuleb lisada lapse isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID-kaart). 

Lapsevanema nimi, allkiri ja kuupäev    ……………………………………………………………,  …………………. a. 

Noorliikmeks astumise soovitaja- või infoallika andmed (TÄIDAB KLUBI AMETNIK) 

☐ Lasteaed ☐ Kool ☐ Internet ☐ Facebook ☐ Ajaleht ☐ Soovitati ☐ Muu    ………………………… 

Asutuse nimetus (lasteaja-, kooli-, ajalehe nimetus): ……………………………………………………………………… 

Viitaja (treeneri-, ametniku- või soovitaja nimi): …………………………………………………………………………… 

Klubi ametniku nimi, allkiri ja kuupäev: …………………………………………………………,  ……………… 201…. a. 

Jalgpalliklubi FC Ararat 
Madara 14, Tallinn 
10612 Eesti 
KMKR nr. (VAT): EE101648468 
Reg. nr.: 80302287 
T. (+372) 6 560 265 

EE472200221061885496 Swedbank, SWIFT: HABAEE2X 
EE251010220244619221 SEB Pank, SWIFT: EEUHEE2X 
EE367700771001607485 LHV Pank, SWIFT: LHVBEE22 

EE091700017003761669 Nordea Bank, SWIFT: NDEAEE2X 
EE334204278604954704 Eesti Krediidipank, SWIFT: EKRDEE22 

FC Ararat Jalgpallikool 
Õppekava kood: 126837 

EHISe ID: 5451 
M. (+372) 50 10 789 
noored@fcararat.ee 

www.fcararat.ee 
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