Seuraesite 2018
Haukiputaan Heiton jäsenenä
olet oikeutettu saamaan seuran
jäsenkortin!
Seuran jäsenenä sinulla on oikeus
käyttää uimahallissa
Heiton perhevuoroja lauantaisin
ja sunnuntaisin klo 17-20.00
Maksut:
aikuinen 2 €
lapset 1€ 7-18v. (alle 7 v maksutta)
eläkeläinen 1 €
Hintaan sisältyy myös Jatulin mainion
kuntosalin käyttö klo 17-19.00.
Maksuvälineinä aikuisten liikunnassa
(kausi- ja kurssimaksut) käyvät myös:

Lisätietoja:

www.haukiputaanheitto.fi

Jäsenedut
Tue seuran
toimintaa
Kesätoimintaa
lapsille
Huom! Nämä työnantajien tarjoamat
maksutavat ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi
käyttää myöskään jäsenmaksujen
maksamiseen.

Lasten ja nuorten
harrastamisen tuki

Jäsenedut 2018
Jäsenmaksun suorittaminen on edellytys mihin
tahansa seuran toimintaan osallistumiselle.

Intersport Joutsensilta
Suunto ja Polar sykemittarit
Tekstiilit (myös pyöräilyasut) ja jalkineet
Uimapuvut ja välineet
Valmennusvälineet (pillit, kellot, kartiot yms.)
Mailapelit (sulis, tennis, squash, pingis)
Palloilu (salibandy, lentopallo)
Hiihtovälineet ja tarvikkeet
Hiihtovoiteet ja voiteluvälineet
Kuntoilu- ja kehonhuoltovälineet

-8%
-20%
-20%
-20%
-30%
-30%
-20%
-20%
-20%

o Tuotteiden hinnat lasketaan aina
suositushinnasta ja alennuksia ei voi liittää
muihin tarjouksiin.
o Asiakkaan täytyy aina näyttää kassalla seuran
jäsenkortti, jota vastaan alennukset saa.
o Joukkueiden yhteistilaukset menevät aina
seurahinnastojen mukaan.

Värisilmä Haukipudas
Alennukset Värisilmän omista
Värisilmä maaleista -15%
Borås tapeteista
-15%
Colorama työkaluista -15%

Parturi-Kampaamo
Kimallus & Välke
Normaaleista kampaamo- ja parturitöistä -10%
(ei erikoistöistä eikä tuotteista).
Voimassa ma-pe klo 9-17. Ei voi yhdistää muihin
alennuksiin.

Tue seuran toimintaa
Klikkaa banneria
Heiton kotisivujen yläreunan mainosbanneria
Klikkaamalla kilahtaa kolikko seuran kassaan
joka klikkauksesta!
Klikkaaminen ei velvoita mihinkään.

JUHLAT KUIN JUHLAT – HEITON TALO!
Oletko järjestämässä juhlat, kokouksen, saunaillan tai
tapahtuman? Heiton talolla onnistuu!

Lisätiedot: http://www.haukiputaanheitto.fi/heiton_talo/
Tiedustelut ja varaukset:
Jouni Huttunen
p. 040 704 5403 (klo 17 jälkeen)
jouni.huttunen@haukiputaanheitto.fi

Kesätoimintaa lapsille
Tänäkin kesänä Heitto järjestää ohjattua liikunnallista kesätoimintaa
kesäkuun ajan. Mukana on lähes kaikki Heiton lajit.

Kesätoiminnan sisältö on vielä suunnitteluvaiheessa, mutta voit
seurata tarkempaa uutisointia Heiton verkkosivuilta.
www.haukiputaanheitto.fi

Lasten ja nuorten
harrastamisen tuki
Seura tukee ja kannustaa lasten ja
nuorten (alle 18 v) monipuolista
harrastamista kaudella 2018
seuraavasti.
1 laji -> normaali lajin kausimaksu
2 lajia -> kalliimman lajin kausimaksu
normaalisti + ½- toisen lajin
kausimaksusta
3 lajia tai enemmän -> kalleimman lajin
kausimaksu + ½- toisen lajin
kausimaksusta -> kolmas /useampi laji, ei
maksua.
Mikäli harrastaminen aloitetaan kesken
kauden ja myöhemmin aloitetun lajin
kausimaksu on kalliimpi, niin harrastaja
maksaa jälkimmäisestä lajimaksusta
laskennallisen osan. (esim. 1. lajin
kausimaksu 50 €, 2. lajin kausimaksu 75 €
-> kalliimpi = 75 € + ½ halvemmasta = 25
€ -> kokonaismaksu 100 €. Myöhemmin
aloitetun lajin lajimaksu on siis 50 €.)
Harrastajan huoltajan on ilmoittautumisen
yhteydessä ilmoitettava
valmentajalle/joukkueenjohtajalle/
jaoston rahastonhoitajalle, mikäli
harrastaja harrastaa useampia lajeja ja
harrastamisen tukea aiotaan hyödyntää
kausimaksussa. Kausimaksun/
kausimaksujen suorittaminen on
todennettava maksukuitilla/-kuiteilla!

Yhdenkään lapsen/nuoren
harrastaminen ei voi olla rahasta
kiinni!
Mikäli harrastajan perheen taloudellinen
tilanne on niin tiukka (esim.
yksinhuoltajuus, sairaus, työttömyys
tms.), ettei huoltajalla/ huoltajilla ole
edellytyksiä maksaa lajin kausimaksua, on
maksulle mahdollista anoa lykkäystä,
maksujärjestelyä tai vapautusta!
Edellytyksenä on huoltajan yhteydenotto
valmentajaan ja/tai jaoston
puheenjohtajaan. Asiat käsitellään
tapauskohtaisesti.

