Ilmoittautuminen ryhmiin kaudelle 2018-2019
Kilparyhmät 1, 2, 3

- Harjoitukset 2, 3 tai 4 kertaa viikossa. Treenit 30.7.2018- 26.5.2019.
- Keskiviikkona pelitreenien jälkeen punttisalivuoro (sis. kausimaksuun)
- Lauantaisin kaikille kilpapelaajille yhteinen pelivuoro (sis. kausimaksuun)
- Kausimaksut ovat 600 € (2 krt/vko), 760 € (3 krt/vko), 960 € (4 krt/vko). Laskutus
kahdessa osassa, elo- ja tammikuussa.

Minisulkis ja Sulkiskoulu

- Harjoitukset 1 tai 2 kertaa viikossa. Treenit 13.8.2018- 26.5.2019.
- Kausimaksut ovat 290 € (1 krt/vko), 490 € (2 krt/vko). Laskutus yhdessä osassa, elokuussa.

Harrastejunioriryhmä

- Harjoitukset 1 tai 2 kertaa viikossa. Treenit 13.8.2018- 26.5.2019.
- Kausimaksut ovat 290 € (1 krt/vko), 490 € (2 krt/vko). Laskutus yhdessä osassa, elokuussa.

Harrasteaikuisten ryhmä

- Harjoitukset 1 tai 2 kertaa viikossa. Treenit 13.8.2018- 26.5.2019.
- Kausimaksut ovat 350 € (1 krt/vko), 600 (2 krt/vko). Laskutus yhdessä osassa, elokuussa.

Aamutreeni

- Harjoitukset 1-3 kertaa viikossa, sis. kuntosalin ja vapaat pelivuorot.
Treenit 20.8.2018- 26.5.2019.
- Perusmaksu 20 €/kk + valmennusmaksu 5 €/krt

Lisäksi kaikki maksavat seuran jäsenmaksun – aikuiset 68 € ja juniorit 48 € (sisarhinta 38 €). Jäsenmaksu maksetaan
syksyllä kauden alkaessa. Kaikissa ryhmissä sisaralennus on 20 €/kausi.
Maksut eivät sisällä lisenssiä eikä vakuutusta. Niistä jokainen pelaaja huolehtii itse.
Kaikkiin ryhmiin sitoudutaan koko kaudeksi 1.8.2018-31.7.2019.
Leikkaa tästä. Säilytä yläosa ja palauta alaosa valmentajalle!
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Valmentajan suositus ryhmäksi __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Pelaajan nimi _______________________________________ Syntymäaika _____________________________________
Katuosoite, postiosoite ________________________________________________________________________________
Puhelinnumerot:
Pelaajan ___________________________________________ Vanhemman _____________________________________
Sähköposti:
Pelaajan ___________________________________________ Vanhemman _____________________________________

□ ........................... KILPA2 □ ............. KILPA3 □
Maanantaisin □ .................... Tiistaisin □ ................ Keskiviikkoisin □ ......... Torstaisin □

Osallistun kilparyhmään ................................................. KILPA1

(Neluri&Puntti)

□ .................... Tiistaisin □ ....................... Torstaisin □
Osallistun Sulkiskouluun Kaarinassa □ .................... Tiistaisin □ ....................... Torstaisin □
Osallistun Sulkiskouluun Ruskolla
□ ............... Perjantaisin □
Osallistun Harrastejuniori ryhmään ..................... Maanantaisin □ .................... Perjantaisin □
Osallistun Harrasteaikuisten ryhmään ................ Maanantaisin □ ....................... Torstaisin □
Osallistun Aamutreeneihin ................................... Maanantaisin □ ................ Keskiviikkoisin □ ......... Torstaisin □
Osallistun Minisulkikseen Kaarinassa

Muut toiveet _________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennys _________________________________________________________________

Kaikkiin ryhmiin sitoudutaan koko kaudeksi 1.8.2018-31.7.2019
Jäsentiedot tallennetaan Sulkapalloseura Clear r.y. jäsenrekisteriin. Tietosuojaseloste löytyy www.clear.fi/seuran-esittely -sivulta.

