Harjoittelunmaksut ja MAF 2017/18
Liityminen & alkeiskurssi tietoja
alkeispaketti

Juniorit KjK (arkit)

Juniorit KjK

€ 80,00

€ 100,00

Total starter course price




Juniorit Aikuikset
€ 120,00

€ 140,00

Alkeiskurssin maksut maksetaan etukäteen tai käteisellä kurssin ensimmäisenä päivänä
Alkeiskurssin kestää n. 4 kuukautta ja sisältää 2 harjoittelua/vk, sekä liitymismaksun (€25) ja vyötasoköe (€10j/€15A) että tarkistaa
jos olet turvassa jatkaa koulutusta seuraavan luokan tasolla. Toisin sanoen 'lupaa kouluttaa" lisenssin.
Liitymispaketti sisältää 1x seuran logo ja merkit T-päitälle harjoitteluun varten tai yleiskäytökseen.

Normaali / jatko harjoittelun maksut
Kurssimaksut (Kahdesti viikossa / 4 kuukautta)
Adult (19+)
Juniors (8-12 & 13-18)
Kalajärvenkoulu opiskelija (KjK juniorit)
Kalajärvenkoulu opiskelija (KjK kerran viikossa vain)




Lukukauden maksu

Vuosimaksu

€ 100,00
€ 80,00
€ 70,00
€ 50,00

€ 160,00
€ 120,00
€ 100,00
€ 70,00

Kaikki maksut maksetaan etukäteen koulutuksen aikana muutoin istunto hinnaston mukaan - ei palauteta jääneiden istuntoja.
Oletus harjoittelun kauseja ovat elokuusta joulukuuhun ja tammikuu- toukokuuhun vuosittain.
Sattunnaiset erikois treenit sisäänpääsyä on maksettava erikseen. Kesäkaudella harjoittelua ulkopuolella jota ovat ilmainen jäseneille.

Muut kustannukset

Juniorit

Aikuikset

€ 25,00
€ 10,00

€ 25,00
€ 15,00

Liitymismaksun (Varsinainen Jäsenmaksu - maksettava kerran)
Vyököet (maksut käteisellä köepäivällä)




Joining Fee is a one-time membership fee payable in advance. It includes a small start pack with 1 badge & 1 logo transfers.
Vuosittainen jäsenmaksu (€15 p.a.) on jo sisältänyt kurssmaksuun (voimassa 01.01 – 31.12., jolloin se liittyy huolimatta), paitsi kun
ilmoitettu muolloin.
Ylimääräisiä koulutustoiminta (esm. Parkour harjoittelua) & erityisiä tapahtumia ajoittain järjestetään muualla. Lisäkustannuksista
nämä ovat omalla kustannuksellaan.

Maksutapa

Maksu €

Ilmainen (kerran vain)
käteismaksu
käteismaksu

0
10,00
5,00

Istunnonmaksut
katselu vain
Akuikset
Juniorit


Tämä käteismaksu menetelmää voidaan käyttää ei-jäsenille ja niille, jotka ovat unohtaneet maksaa koulutukseen maksu etukäteen.

Club merkit hinnat
Seuran harjoittelun paidat

Seuran Logot

T-paita tai polo-paita

Oman ostokset kaupoista

Logo (rintaan)

T-paita tai polo-paita

Oman ostokset kaupoista

Merkit/selkäkuvat

Maksut
€ 5,00
€ 10,00



Vuosittainen jäsenmaksu sisältää yhden standardin -merkin yleiseen kulumisen tai käyttää aloittelijat koulutukseen paitoja.



Yksilöllinen Merkit koulutukseen paidat (Poolopaidat) sisältyvät vyötasoköen maksut ja annettava kun kulkee jokaisen luokan tasolla.

Bank Information
Pankki

Pankkikonttori

OKO

Myyrmäki

Tilin nimi

Tili numero

Chris Spencer / Liikan

FI83 5722 9020 0345 80

Application Check List (please bring with you to your first training session as needed)





Henkillötunnus kortti  TEKT kortti  opiskelija kortti 
Jäsenhakukaavake (MAF)  (Hakemus täytetty  )
Liittymismaksut  & harjoittelunmaksut  maksettu
Muuta todistuksia jos/kuin pyydetty. Esm. Pankki maksun tosite  Lääkärintodistus  Rikosrekisterin todistus 

Huomautus: Liikan Jitsu Club ry pidättää itsellään oikeuden muuttaa hintoja, ehtoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Oikeus ottamista on myös varattu (ROAR).
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Lii-Kan Jitsu jäsenhakukaavake
Täysin luottamuksellinen (kaikki osiot täytetään isoilla kirjaimilla)

Seura
Sukunimi
Grade/Vyö
Ammatti

Liikan Jitsu Club ry,

Finland

Etunimet
Henkilötunnus

-

Muu itsepuolustuslajikokemus, kuinka kauan ja Vyö

Kyllä  vai Ei 

Uusi Jäsen

jäsenyyden uusiminen

Kyllä  vai Ei 

Kotiosoite
Puhelin

koti

Yhdyshenkilö
hätätilanteessa:

email

Matka

Nimi

puh.

Nimi

puh

Jäsen turvallisuus (Terveydelliset tiedot) (täytäkää kaikki näin: Kyllä  vai Ei )
LiiKan Jitsu on fyysisesti vaativa laji, jossa kehosi tekee normaalia enemmän työtä. On ehdottoman tärkeää, että seuran ohjaaja tietää
mahdollisista terveydentilaasi koskevista ongelmista ja että täytät alla olevan lomakkeen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Tämä ei
tarkoita, ettet voisi harjoittaa välttämättä jitsua, tiedon salaaminen sitävastoin voi aiheuttaa jäsenyyden lopettamisen.
Huom: vakuuttaaksesi itsesi harjoitusten ajaksi, hanki itsellesi tapaturma- tai vastuuvakuutus. Liikan Jitsu Club ja sen ohjaajat eivät ota
vastuuta mahdollisista harjoituksissa sattuneista vammoista.
Harjoittelet omalla vastuullasi !
veren- vuototauti 
nivel- sairaus 
Epilepsia 
Astma 
Diabetes 
aiempi aivoleikkaus 
periytyvä sydänvika 
vakava päävamma 
selkä- ongelmia 
aiempi selkävamma 
muu periytyvä sairaus tai terveydentila 
aiempi kallon murtuma 
Muuta 

Merkitää joka laatikko, kyllä tai Ei.. Jos olet vastannut myönteisesti mihinkään aiemmista kysymyksistä, anna
yksityiskohtainen selvitys mahdollisista vammoista tai siitä, miten ne voivat vaikuttaa tai estää harjoitteluasi jitsussa.

Seuran turvallisuus
Onko teillä rikosrekisteriä? Varattuun tilaan, tila Kyllä tai Ei

Kyllä  vai Ei 

Jos olte vastanut ’kyllä’, selventää lyhyesti takana tämän hakulomakkeen. Huomaa: Jos olemme epävarma lainkaan siitä terveydestanne tai
käytöksenne, aiempien, nykyisten tai tulevien, pidätämme oikeuden vaatia sinua esitettävä virallinen lääkärin todistus / rikosrekisteri
lausunto asianomaisten viranomaisesta ja / tai käännyttää (kieltäytyä sisäänkäynti ) tai lopettaa jäsenyyden ilman perusteluja tai palautusta.
Se on klubipolitiikka ottaa videoita koulutuksesta onnettomuustilanteissa tai väärinkäytöksissä. Allekirjoittamalla tämän lomakkeen
hyväksyt, että klubi voi ottaa videoita sekä turvatarkoituksiin että käsitellä niitä luomalla koulutus- ja mainosvideoita klubin ja sen jäsenten
eduksi.

Olen lukenut ja hyväksyn sopimiusehdot sekä vakuutan antamani tiedot oikeaksi ja täydelliseksi.
Hakija :
Huoltaja, jos hakija on alle 18 :

Allekirjoitus

pvm.

Allekirjoitus

pvm.
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