Joensuun Jääkarhut ry

pj. Jarno Linnolahti
Niskakatu 19 A 6, 80100 Joensuu
puhelin 045 7845 1989
puheenjohtaja@joensuunjaakarhut.fi

Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu
www.joensuunjaakarhut.fi

JÄSENLOMAKE 2014
Jäsen täyttää (ohjeita kääntöpuolella)
Liityn jäseneksi

Muutos
jäsentietoihin
(anna myös vanhat tiedot)

Eroan seurasta

Sukunimi

Etunimet (samannimisten erottamiseksi enemmän kuin yksi)

Katuosoite

Postinumero

Puhelin

Sähköposti (johon saa lähettää laskun ja seuran jäsenpostia)

Postitoimipaikka

Opiskelija-alennus: Olen opiskelija jolloin olen vapautettu liittymismaksun
suorittamisesta.
Oppilaitos ja oppiaine

Opiskelijanumero

Jäsenmaksutuki: Seuraava työnantaja maksaa osan jäsenmaksustani

Medisize
20 €

PKO ½ jäsenmaksusta

pkssk 10 €

Olen tutustunut seuran sääntöihin sekä turvallisuusohjeisiin.
Päiväys ja allekirjoitus

____ / ___ 2014

MAKSUTIEDOT (talonmies / valvoja täyttää)
Liittymismaksu 30€ / opiskelijat 0 €
Jäsenmaksu (katso kääntöpuolen taulukko)
Yhteensä
Käteismaksu kuitataan maksetuksi (Huom: täytä myös tilityslomake)
Summa €

Päiväys

Allekirjoitus ja nimen selvennös

____ / ___ 2014
JÄSENREKISTERITIEDOT
Merkitty rekisteriin

19.2.2014

Lasku €

Laskun viite

Lasku lähetetty

Maksettu

Joensuun Jääkarhut ry
Ohjeita jäseneksi liittymisestä

19.2.2014

Jäseneksi liittyminen
Täytä liittymislomake. Voit tulostaa lomakkeen kotisivuilta. Lomakkeita on myös
Mäntyniemen infossa. Se voidaan lähettää sinulle myös postitse (pyydä
puheenjohtajalta).
Ennen allekirjoitusta tutustu Joensuun Jääkarhut ry:n sääntöihin sekä
turvallisuusohjeisiin seuran kotisivuilla tai Mäntyniemen ilmoitustaululla.
Anna jäsenlomake talonmiehelle/valvojalle, pudota se Mäntyniemen
eteisessä olevaan valkoiseen postilaatikkoon tai lähetä lomake seuralle postitse.

Jäsenmaksun maksaminen
1. pankkiin
Maksa jäsenmaksu saamallasi laskulla. Se lähetetään sinulle joko
sähköpostilla (jos annoit sähköpostiosoitteesi) tai kirjeenä. Tulosta kuitti
josta näkyy arkistotunnus.
2. käteisellä talonmiehelle/valvojalle
Jos liityt jäseneksi Mäntyniemessä, voit maksaa jäsenmaksun myös
käteisellä talonmiehelle tai valvojalle. Tällöin saat jäsenmerkin heti.

Jäsenmerkki
Jäsenmerkin saat kuittia vastaan
- Talonmieheltä arkisin klo 10-12 paitsi keskiviikkoisin 14-18. Hänen paikalla
olonsa voit varmistaa puhelinnumerosta 045 7845 1992.
- hallituksen jäseniltä sekä Mäntyniemitoimikunnan puheenjohtajalta ja
varapuheenjohtajalta.
Jäsenmerkki on sääntöjen ja hallituksen ohjeiden mukaan kiinnitettävä uimaasuun näkyvälle paikalle ommellen.

Uuden jäsenen maksut
1. Liittymismaksu
Uuden jäsenen kertaluonteinen liittymismaksu on 30 € (opiskelijoilta 0 €).
2. Jäsenmaksu
Jäsenmaksu on tammi-huhtikuussa 95 € ja alenee sen jälkeen 10 € / kk
seuraavan taulukon mukaisesti.
Jäsenmaksu €
95
95
95
95
85
75

Kuukausi
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu

Jäsenmaksu €
65
55
45
35
25
15

Kuukausi
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu

