
Ilmoittautumislomake

Kausi 2017 – 2018

Täytä huolellisesti tämä ilmoittautumislomake ja toimita se harjoitusten ohjaajalle mahdollisimman pian. Hin-

nat ja seuran pankkiyhteystiedot ovat lomakkeen toisella sivulla. Sen voit pitää itselläsi.

Ryhmät

 Ilmoittaudun  /   Ilmoitan lapseni seuraavaan Lohjan Urheilijoiden judoryhmään.

Peruskurssi Avoimet harjoitukset Muksujudo Kuntobudo

Judokan tiedot
Judokan tai alaikäisen judokan kohdalla huoltajan vastuulla on viedä henkilötiedot Suomisport-järjestelmään

(https://www.suomisport.fi). Tietojen päivittäminen tapahtuu saman järjestelmän kautta. Ohjaajilla ei kuiten-

kaan ole suoraa pääsyä rekisteriin, joten pyydämme antamaan tiedot myös tällä lomakkeella. Seura voi

käyttää yhteystietoja  tiedottamiseen ja muuhun yhteydenpitoon.  On tärkeää, että  täytät jokaiseen

kohtaan oikeat tiedot. Tarvitsemme jokaiselta toimivan puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen, jotta voim-

me tarvittaessa olla yhteydessä kiireellisissäkin asioissa. Annetut tiedot eivät tule ulkopuolisten tietoon eikä

niitä käytetä mainontaan.

Etunimi Sukunimi

Syntymäaika Osoite

Puhelin* Sähköposti*

* Alaikäisen judokan kohdalla kentän voi jättää tyhjäksi. Tällöin vain huoltajan yhteystiedot riittävät.

Haluan tiedotteet seuran tapahtumista, tulevista kilpailuista, poikkeavista harjoitusajoista jne. sähköpos-

titse.

Alaikäisen judokan huoltaja

Etunimi Sukunimi

Puhelin Sähköposti

Suostumus kuvien ottoon/julkaisuun
Seuran harjoituksissa, tapahtumissa tms. otettuja kuvia, joissa esiinnyn/lapseni esiintyy, saa julkaista seuran

WWW- tai Facebook-sivuilla.

Suostun /    En suostu

Allekirjoitus (alaikäisen judokan tapauksessa huoltajan)

Aika ja paikka

Allekirjoitus ja 

nimen selvennys

https://www.suomisport.fi/


Seuran perimät kausimaksut

Nämä sisältävät sekä Lohjan Urheilijat ry:n jäsenmaksun että Suomen Judoliiton jäsen- ja lisenssimaksun.

Vakuutuskausi on 1.9. - 31.8. Vakuutuksen tuoteseloste on esitetty Suomen Judoliiton kotisivuilla.  Jos per-

heestä harrastaa seurassamme useampi lapsi, saa maksun kokonaissummasta sisaralennusta siten, että

yhdestä lapsesta maksetaan normaali hinta ja tämän jälkeen seuraavista lapsista saa kustakin 10 € alennus-

ta.

kausimaksu

Perhe- ja muksujudo (vuoden 2011 jälkeen syntyneet) 172 €

Perhe- ja muksujudo (ennen vuotta 2011 syntyneet) 195 €

Peruskurssi 250 €

(sisältää vyökoemaksun, suoritetun 1. vyön sekä judopassin)

Kuntobudo 250 €

Avoimet harjoitukset 250 €

Maksujen suorittaminen

Maksut maksetaan seuran tilille:

Lohjan Urheilijat, judojaosto

FI58 4006 1020 0912 56

Maksuun viestiksi judokan nimi. Tuo kuitti suorituksesta harjoitusten ohjaajalle!

Eräpäivä kausimaksuille on 30.9.

Tietojen rekisteröinti Suomisportiin on suoritettava niin pian kuin mahdollista!
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