2017 Tiedote

Järvenpään Voimailijat

Seuran tiedonjako tapahtuu monia eri reittejä, ja kannattaa seurailla niitä aktiivisesti. Mikäli treenejä ei ole erikseen
peruttu tai ilmoitettu uutta aikaa, ne pidetään vakiovuoroajalla, Kaikista kiireellisistä muutoksista laitetaan infoa
www.javo.fi etusivulle. Valmentajat viestivät lisäksi ainakin facebookissa, tekstiviestein, sähköpostilla ja
nimenhuutopalvelussa mikäli olette antaneet yhteystietonne ilmoittautumisen yhteydessä. Huolehdithan että tietosi
on toimitettu heille tai : info@javo.fi
Maksut tulee maksaa kevään osalta tammikuun 18. päivään mennessä. Syksyn osalta maksu tulee maksaa elokuun
21.päivään mennessä. Molemmat maksut voi myös maksaa kerralla. Viestikenttään painijan nimi, ryhmä ja teksti
jäsenmaksu. (esimerkki : Erkki Esimerkki, nassikat, kevät jäsenmaksu) Huom! erillisiä laskuja ei lähetetä kuin erikseen
pyydettäessä !


Maksutili FI17 5092 3020 0220 28

Hinnat 2016 Syyskokouksen vahvistamat vuosimaksut, suluissa kevään ja syksyn osuudet :





Temppukoulu 200 eur / v (100 ja 100)
Nassikkapaini 250 eur / v (125 ja 125)
* sisältää 8 symppiskisan os.maksun(5 eur/kisa)yht. 40 eur halukkaille !!
* sisältää salikisoihin veloituksettoman osallistumisen
Painikoulu 275 eur / v (137,50 ja 137,50)
* sisältää 8 symppiskisan os.maksun(5 eur/kisa)yht. 40 eur halukkaille !!
* sisältää salikisoihin veloituksettoman osallistumisen
Nousuryhmä 350 eur / v (175 ja 175)



Painiryhmä 300 eur / v (150 ja 150 )



Kuntopaini 200 eur (100,100)
* sisältää voimailujäsenyyden ja salinkäyttöoikeuden 100 eur
kahvakuula 100 eur / v , kertavuosimaksu
voimailujäsenyys 100 eur / v , kertavuosimaksu






*sisarale 50 % , kahden täyden maksavan jälkeen
** kaikki summat sisältävät seuran jäsenmaksun 50 eur
*** temppukoululla,nassikoilla, ja painikouluilla oman salin treenit vakuutettu
**** kilpailevilla otettava oma vakuutus itse ja painiliiton kisalisenssi
***** koska kyseessä on vapaaehtoisvoimin toteutettu toiminta seura pidättää
oikeuden muutoksiin ja oikeuden esim. sairaus tai työestetapauksissa olla järjestämättä korvaavaa
harjoittelua. muutoksista pyritään ilmoittamaan heti kun ne ovat tulleet tietoon.

Ota yhteyttä jos kaipaat lisäinfoa, ”tyhmiä kysymyksiä” ei ole :







Valmennusasiat: treenin lopuksi valmentajan kanssa keskustelu on paras kanava
Naistoimikunta : Johanna Hakala, naistoimikunta@javo.fi 0505052031
Laskutus/Talous: Kirsi ’koivuniemi, laskutus@javo.fi 0405252136
Painijaos : Jarkko Kangasniemi, jarkko.kangasniemi@javo.fi 0447223968
Tiedotus/viestit johtokunnalle : jarkko.myllyla@mbnet.fi
voimailujaos Riku Pynttäri riku@pynttari.fi 0400480869

Terveisin painijaos, naistoimikunta ja johtokunta

