
 

 

               O u l u n   K a r a t e s e u r a  ry  
        Satamatie 2 
        90520 Oulu 
        info@oulunkarateseura.fi 
        www.oulunkarateseura.fi 
        050-540 2050 
 

 HENKILÖTIETOLOMAKE 
  

 Nimi ja syntymäaika  ________________________________________________________________________________ 
 
Osoite   ________________________________________________________________________________ 
  
Puhelinnumero  ________________________________________________________________________________ 
 
Sähköpostiosoite (tai vanhemman) ________________________________________________________________________________ 
 
Alle 18-vuotiaan vanhemman nimi ja puh ________________________________________________________________________________ 
 
Osallistun seuraavaan ryhmään: 
 
Karate aikuiset  _____ 120 €  /  kausi  
 
Jujutsu    _____ 120 €  /  kausi 
 
Kahvakuula  _____ 120 €  /  kausi  
 
Karate 7-10  -v.  jatkoryhmä _____ 100 €  /  kausi  
 
Karate 10-13  -v. jatkoryhmä _____ 100 €  /  kausi  
 

 
 
Karate 7-9 -v.  peruskurssi _____ 120 €  /  kurssi 
 
Karate 10-13 -v. peruskurssi _____ 90 €  /  kurssi 
 
Karate aikuiset peruskurssi _____ 90 €  /  kurssi 
 
Jujutsu  peruskurssi _____ 90 €  /  kurssi 
 
Kahvakuula peruskurssi             _____ 90 €  /  kurssi 
 

Karate Kids  _____ 100 €  /  kausi 
 
Mahdolliset alennukset: 
Minulla on sporttipassi  _________ 
 
Toimin harjoitusten  vastuuohjaajana                _________ 

 
 

Yi Quan (pelkästään)  _____ 70 €  /  kausi  
 
 
Olen oikeutettu perhealennukseen      _________________ 
 
Perheenjäsenen nimi joka maksaa täyden maksun: 
 
____________________________________________________________ 

Perhealennus on normaalijäsenmaksusta 10 € aina seuraavalta perheenjäseneltä joka maksaa seuran jäsenmaksun. 
Alennukset eivät koske Yi Quania. Jos osallistut peruskursseille tai pelkästään Yi Quaniin, et voi sillä maksulla osallistua 
seuran muihin harjoituksiin. Seuran normaalilla jäsenmaksulla (kausimaksu) voit osallistua kaikkiin seuran harjoituksiin. 
Ei kuitenkaan peruskurssille. 
Seuran jäsenmaksun maksaneille toisen lajin peruskurssin maksu puoleen hintaan. 
Opiskelijat saavat alennuksen AINOASTAAN Sporttipassilla. Opiskelija-alennuksella kauden (1/2 v.) hinta on 70 €/kausi ja 
peruskurssin 40€/kurssi. Sporttipassi-alennusta ei voi yhdistää perhealennukseen. 
Maksetusta maksusta kuitti/printti tulee näyttää ohjaajalle. Palauta tämä lomake mahdollisimman pikaisesti harjoituksen 
ohjaajalle tai toimistoon. 
Tiedot kerätään yhdistystoimintalain velvoittamaa jäsenrekisteriä, laskutusta ja sisäistä tiedotusta varten. Henkilötietoja 
ei tulla käyttämään mihinkään muuhun tarkoitukseen.  
Seura ei ole vakuuttanut harrastajiaan. Karateliiton sivuilta löydät linkin josta voit tilata karatevakuutuksen. Se löytyy 
liiton sivuilta kohdasta Lisenssit. 
 
Vakuutan että antamani tiedot ovat oikeita. Lupaan olla käyttämättä taitojani väärin sekä lupaan olla opettamatta 
taitojani muille ilman seuran lupaa. Tiedän, että seura ei vastaa mahdollisista loukkaantumisista salilla, leireillä, 
näytöksissä tai kilpailuissa. Tiedän, että saatavilla on itse kustannettava vakuutus. 
 
Oulussa _____ /_____. 20 ________ 
 
 
__________________________________________  _________________________________________________ 
 
Allekirjoitus         Alle 18-vuotiaan huoltajan allekirjoitus 
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