JYVÄSKYLÄN HIIHTOSEURA / HIIHTOJAOSTO
JÄSEN- JA TOIMINTAMAKSUT KAUDELLE 2012-2013
JHS/hiihtojaoston jäsenmaksu- ja toimintamaksukäytäntö kaudelle 2012-2013 on uudistettu. Jäsenmaksu suositellaan maksettavaksi ns. PERHE –jäsenmaksuna, jolloin koko perhe voidaan merkitä JHS/hiihtojaoston jäseneksi. Jäsenmaksu ja toimintamaksu on erotettu kahdeksi eri maksuksi:
a) Jäsenmaksun suorittamalla saat JHS:n jäsenyyden seuraavan vuoden 31.10. saakka. Jäsenmaksun
suorittaminen on edellytys toimintamaksun palveluille.
b) Toimintamaksulla katetaan jaoston toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Toimintamaksuksi voidaan valita MINI tai MAXI-JUNIORI tai MAXI-17
Skipassin tai lisenssin vakuutuksineen kukin lunastaa Suomen hiihtoliitosta erillisen ohjeen mukaisesti.

JÄSENMAKSU

Tunniste

PERHE

JÄSEN 1

JÄSEN 2

Ikäryhmä

Kaikki perheenjäsenet

1996 tai sen jälkeen syntyneet

1995 tai ennen
syntyneet

EUR /
vuosi

40

15

25

x

x

x

Tunniste

MINI

MAXI-JUNIORI

MAXI-17

Ikäryhmä

kaikki

enintään M/N 16

M/N 17 ja vanh.

EUR /
vuosi

110

160

180

x

x

x

ei sisällä

x

x

x

x

x

x

x

x

- jäsenyys 31.10.2013 saakka
sisältäen seuran yhteisen toiminnan
(ilman vakuutusta)

TOIMINTAMAKSU

- KS-hiihdon kalenteri
(1kpl/perhe)
- Kansall.kilp. osallistumismaksut
- HS-loppuk,. SM, KLL
osall.maksut
- jaoston toiminnan kustannukset

Lisäselvitykset:
1) Skipassi / lisenssi / vakuutus
Skipassi: Piirikunnalliseen kilpailuun tai oman seuran kansalliseen kilpailuun osallistuvalla tulee
olla voimassa oleva Suomen Hiihtoliiton Skipassi. Kuitenkin 12 -vuotias ja sitä nuorempi (2001 tai
myöhemmin syntynyt) saa osallistua Skipassilla kaikkiin kansallisiin kilpailuihin. Tarkemmat tiedot: http://www.hiihtoliitto.fi/lisenssit_ja_skipassit/
Lisenssi: Suoman Hiihtoliiton myöntämä maastohiihdon kilpailulisenssi, joka on pakollinen kansallisessa ja sitä ylemmässä kilpailutoiminnassa. Tarkemmat tiedot:
http://www.hiihtoliitto.fi/lisenssit_ja_skipassit/
Vakuutus: on kilpailutoiminnassa pakollinen. Skipassiin ja lisenssiin sisältyy ryhmävakuutus, joka
tulee voimaan 1.11., skipassi/lisenssi on maksettu tähän mennessä, myöhemmin maksettaessa maksupäivänä klo 24.00 ja se on voimassa kyseisen kauden loppuun 31.10. Tarkempaa tietoa vakuutuksesta saa internetistä Suomen Hiihtoliiton sivuilta, mistä on myös linkki vakuutusyhtiön sivuille.
Seura ei ole erikseen vakuuttanut jäseniään.
Mikäli kilpailija ei halua lunastaa vakuutusta Skipassin tai Lisenssin yhteydessä, hänen tulee toimittaa seuraan vakuutusyhtiön antama kirjallinen todistus siitä, että hänellä on itse järjestetty vähintään
lisenssivakuutusta vastaava vakuutusturva. JHS ei vastaa itse järjestetyn vakuutuksen voimassaolosta tai kattavuudesta
2) Jäsenmaksu:
PERHE: koko perhe merkitään seuran jäseniksi.
JÄSEN-1: 1996 tai sen jälkeen syntyneet
JÄSEN-2: 1995 tai sitä ennen syntyneet
3) Toimintamaksu:
MINI –toimintamaksuun sisältyy seuraavien maastohiihdon kilpailujen osanottomaksut: HSloppukilpailu, KLL-loppukilpailu ja SM-kilpailut. Kansallisten kilpailujen osallistumismaksut laskutetaan kilpailijalta.
MAXI –toimintamaksuun sisältyy edellisten lisäksi kansallisten kilpailujen osallistumismaksut, se
on jaettu ikäluokittain:
MAXI-JUNIORI, kilpailukaudella M/N 16 tai sitä nuorempien sarjoissa kilpaileville
MAXI-17, kilpailukaudella M/N 17 tai sitä vanhemmissa, yleisessä tai ikämiessarjoissa kilpaileville

JÄSENMAKSUN JA TOIMINTAMAKSUN MAKSAMINEN
1. Tutustu tähän esitteeseen ja valitse itsellesi sopiva jäsenmaksu ja toimintamaksu.
Seuran jäsenyys on edellytys skipassin/lisenssin ja toimintamaksun palveluille.
Älä unohda henkilö- ja yhteystietojen ilmoittamista/tarkistamista, kohta 2a.
Maksu suoritetaan kahtena erillisenä tilisiirtona:
jäsenmaksu, kohta 2b
toimintamaksu, kohta 3c
Skipassin tai lisenssin vakuutuksineen kukin lunastaa Suomen hiihtoliitosta erillisen ohjeen mukaisesti.
2. JHS:n jäsenmaksun maksaminen
a) Ilmoita henkilö- ja yhteystiedot sähköpostitse JHS/hiihtojaostolle:
jhs.hiihtojaosto@luukku.com
jäsenen nimi / PERHE -jäsenten nimet
osoite/osoitteet
puhelinnumero/numerot
sähköpostiosoite/osoitteet
Alaikäisen jäsenen osalta ilmoitukseen liittää huoltajan nimi ja yhteystiedot.
b) Maksa valittu jäsenmaksu JHS/hiihtojaoston tilille.
Merkitse lisätietoja kenttään yhden jäsenen NIMI ja jäsenmaksutunniste (PERHE tai JÄSEN
1 tai JÄSEN 2)
3. MINI/MAXI -toimintamaksun maksaminen
c) Maksa valittu toimintamaksu JHS/hiihtojaoston tilille.
Merkitse lisätietoja kenttään NIMI ja toimintamaksutunniste (MINI tai MAXI-JUNIOR tai
MAXI-17)
d) Toimita skipassin/lisenssin numero ja mahdollinen oman vakuutuksen todistus hiihtojaostoon (jhs.hiihtojaosto@luukku.com).
Kun (a) henkilö- ja yhteystiedot on toimitettu sekä (b) jäsenmaksu ja (c) toimintamaksu näkyvät seuran tilillä, sekä (d) tieto skipassin/lisenssin lunastamisesta sekä vakuutusturvasta toimitettu jaostolle voi
seura hoitaa esim. kilpailuihin ilmoittautumiset.
Pankkiyhteystiedot:
Tilinumero:
IBAN:
Saaja:
Eräpäivä:

508905-225415
FI95 5089 0520 0254 15
JHS/hiihtojaosto
16.1.2013 tai heti seuraan liittymisen jälkeen

JHS hiihtojaosto varaa oikeuden maksujen tarkistamiseen tai toimintamaksun sisällön muuttamiseen kauden aikana.
Lisätietoja:
Jukka Tyrväinen (050-3100 177, email jhs.hiihtojaosto@luukku.com)

