Hãy gia nhập ngay
chỉ với…$2
Làm hội viên trong kỳ hạn từ 1 tháng Bảy đến 30 tháng Sáu mỗi năm
*Chú ý: Tất cả các điểm thưởng (Rewards Points) sẽ được tính lại từ đầu vào 1 tháng Bảy mỗi năm.
Các điểm thưởng không dùng sẽ tự động bị xóa.
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Địa chỉ Cư ngụ
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Địa chỉ thư từ
Ngày sinh
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Quý vị thích đi câu không? Không
Câu trong bờ

Câu nước ngọt

Có

Câu ngoài khơi

Tôi, ký tên dưới đây, xin gia nhập với tư cách HỘI VIÊN CỘNG TÁC tại The Blue Fin Fishing
Club Inc trụ sở đặt tại số 24 Lilac Street Inala, Qld 4077. Nếu tôi được chấp nhận là hội viên
tôi đồng ý chấp thuận và tuân theo luật lệ và quy chế của Hội và cả những thay đổi luật
lệ khi cần thiết.
Ngày
/
/
Chữ ký

ChỦ TRƯƠNG BẢO MẬT
The Blue Fin Fishing Club tuân theo Điều lệ về Bảo mật của Câu lạc bộ ở Queensland (Queenland Club Industry Privacy
Code) và cam kết bảo mật thông tin cá nhân mà quí vị cung cấp trong đơn. Hội dùng các thông tin này để cung cấp trang
thiết bị và dịch vụ cho quí vị và để hoạch định các dịch vụ mới cũng như cải tiến các dịch vụ hiện có, bao gồm cả việc gởi
đến quí vị các quảng cáo ưu đãi của Hội. Nếu quí vị không muốn nhận bất kỳ quảng cáo ưu đãi nào, xin viết thư cho Hội biết.
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