JÄSENHAKEMUS
KANNATTAJAJÄSENHAKEMUS
TIETOJEN MUUTOS / LISÄYS

ORIMATTILAN SEUDUN
URHEILUAMPUJAT RY
Seura täyttää:
Hakemuksen saapumispäivä

Hakemuksen käsittelypäivä

Jäsentyyppi

Liittymisnumero

Henkilötiedot Sukunimi
Syntymäaika

Etunimet (alleviivaa kutsumanimi)
Yhteystiedot

Lähiosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelinnumero (ensisijainen)

Puhelinnumero (toissijainen)

Sähköpostiosoite
Lajitiedot

Ammatti

Ensisijainen lajisi (merkitse vain yksi)
Haulikko

Tuomarikorttitiedot

Pistooli

Kivääri

Laji/lajit (rastita useampi, mikäli ne ovat samalla kortilla)
Haulikko

Voimassaolopäivä

Pistooli

Kivääri

Kansallinen ylituomari

I-luokka

Luokka
Kv. ylituomari

II-luokka

Toisen tuomarikortin laji, luokka ja voimassaolopäivä
Jäsenyys

Olen jäsenenä seuraavissa ampumaseuroissa

Valmennus

Valmentajakokemus (myös muut lajit)

Lehti

Haluan saada Suomen Ampumaurheiluliiton julkaiseman Urheiluampujat -lehden (ei kannattajajäsenille)
Kyllä

Suosittelijat

En

Täydellinen nimi

Täydellinen nimi

Puhelin

Puhelin

Osoite

Osoite

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Onko suosittelija OSUn jäsen

Onko suosittelija OSUn jäsen

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Lisätietoja
Sitoumus

Jäsenenä sitoudun noudattamaan seuran sääntöjä, määräyksiä, harjoitusaikoja sekä
siisteyttä ja yleistä järjestystä. Lisäksi sitoudun osallistumaan kilpailujen
järjestämis- ja muuhun talkootoimintaan.

Allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä

Hakijan allekirjoitus

Alle 18 v.

Holhoojan nimi ja puh.numero

Holhoojan allekirjoitus

HUOM! LUE MYÖS KÄÄNTÖPUOLI 

LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLA !!!

1.1.2013

VOI KÄYTTÄÄ TÄTÄ LOMAKETTA
∗ hakiessasi seuran jäsenyyttä
∗ hakiessasi seuran kannattajajäsenyyttä
∗ halutessasi muuttaa tai täydentää tietojasi (esim. osoitteen muutos)
HAKIESSASI JÄSENYYTTÄ
∗ täytä lomakkeen kohdat huolella ja selkeällä käsialalla
MUUTTAESSASI TAI TÄYDENTÄESSÄSI TIETOJASI
∗ laita aina nimesi lomakkeeseen, jotta voimme kohdentaa muutokset oikealle jäsenelle
Kohtaan lisätietoja voit esimerkiksi
∗ jatkaa jotakin kohtaa, joka ei mahtunut ko. paikalle (esim. valmentajakoulutusta)
MAKSUT (syyskokouksen 6.11.2012 päätöksellä)
LIITTYMISMAKSU
∗ aikuiset 100,- euroa
∗ Nuoret 16 -20 vuotiaat **) sekä naiset 60,- euroa
∗ Nuoret 15 vuotta **) tai sitä nuoremmille 0,- euroa
JÄSENMAKSUT
∗ Aikuinen 50,- euroa / vuosi *)
∗ Nuori 16 – 20 –vuotias 10,- euroa / vuosi *) sekä **)
∗ Nuori 15-vuotta tai sen alle 0,- euroa / vuosi *) sekä **)
∗ Kannattaja / henkilöjäsen 50,- euroa / vuosi
∗ Kannattaja / yhteisöjäsen 300,- euroa / vuosi
Huomio!
*) sisältää SAL:n maksun ja sitä kautta oikeutettu saamaan Urheiluampuja lehden
**) ikävuodet täyttyvät kalenterivuoden aikana
Huomio!
Mikäli liityt ennen 30.9. eli hakemuksesi käsitellään johtokunnassa ennen ko. päivämäärää, tulee
sinun maksaa kyseiseltä vuodelta sekä liittymismaksu että jäsenmaksu. Mikäli liityt
loppuvuodesta eli 1.10. tai sen jälkeen riittää, että maksat kyseiseltä vuodelta ainoastaan
liittymismaksun.
Ampumaurheiluliiton tarjoamat eri lisenssivaihtoehdot ovat nähtävillä osoitteessa:
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/vakuutukset_ja_lisenssit/
Sieltä voi myös lunastaa itselleen haluamansa lisenssin.
Palauta tämä lomake huolellisesti täytettynä sihteerille osoitteeseen:
Orimattilan Seudun Urheiluampujat ry
Päivi Könönen
Tullinkuja 1 as 16
16300 ORIMATTILA
TAI
Anna tämä lomake johtokunnan jäsenelle, joka toimittaa sen kokouksen käsiteltäväksi.

