MUDO ry
mudo.lohja@gmail.com

Alle 18-vuotiaat
JÄSENMAKSU 2022
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MAKSAJA

MAKSUTIEDOT

LASKUN NUMERO

MAKSUN SAAJA: MUDO ry
TILINUMERO:
FI 43 5236 0420 1443 59
VIESTI MAKSUUN: 2022 Jäsen + oma nimi

ERÄPÄIVÄ

SUMMA €

15.1.2022

(kirjoita viestikenttään maksaessasi myös harrastajan nimi)

Maksun voi suorittaa myös verkossa/mobiililla liikuntaeduilla, kuten
EAZYBREAK - EDENRED - SMARTUM
MAKSUEHDOT: MUDO ry on yleishyödyllinen yhdistys ja se ei ole alv-velvollinen. Maksut on maksettava viimeistään laskun
eräpäivänä yhdistyksen tilille annettujen ohjeiden mukaisesti. Laskuhuomautus on tehtävä ennen eräpäivää ja mahdollinen
riidaton osuus maksettava eräpäivään mennessä. Viivästyneestä maksusta perimme 5 euron muistutusmaksun. MUDO ry:llä
on oikeus periä viivästyskorkoa korkolain mukaisesti sekä viivästyneestä laskusta aiheutuneet kohtuulliset perintäkulut.

VUONNA 2020 JÄSENMAKSUT (valitse oma rivisi ja laske summa)

a-hinta

kpl

yhteensä

Alle 18-vuotiaat, 160 € / vuosi
160 €
Maksun voi suorittaa myös 2. erässä (50% vuosimaksusta +5 eur/maksu).
1. Erä 85€ 15.1.2022
2. Erä 85€ 15.8.2022
Perhealennus vähennetään 50 €/vuosi 2. ja seuraavilta samasta perheestä mukana olevilta jäseniltä.

Perhealennuksella alle 18-vuotias 110 € / vuosi
Huoltajajäsen, joka ei itse harjoittele

90 €
100 €

MUDO RY – Yhdistyskokouksen päättämät maksut vuodelle 2022.
JÄSENMAKSUT, jotka antavat jäsenille jäsenyyden perusoikeuksien lisäksi oikeuden osallistua ohjattuihin harjoituksiin
vuonna 2022, joita on jopa 200 vuoden 2022 aikana, eli 6 ohjattua tuntia viikossa,
• alle 18 vuotiaille160 €/vuosi
• 18 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmilla 190 €/v.
Jäsenmaksun voi maksaa kahdessa erässä,
• Kevätkausi 15.1.2022 mennessä, 50% + 5€
• Syyskausi 15.8.2022 mennessä, 50% +5€.
Perhealennus jäsenmaksuista samassa taloudessa asuville perheenjäsenille vähennetään -50 €/vuosi tai -25 € kausi.
Perhealennus vähennetään 50 €/vuosi 2. ja seuraavilta samasta perheestä mukana olevilta jäseniltä.
Lapsiharrastajan huoltajat, vaikka et itse harrasta, voi tulla jäseneksi 100 € jäsenmaksulla (ei harjoitusoikeutta)
Kannatusmaksut
• Kannattava henkilöjäsen 100 €/vuosi tai 1000 €/elinikä
• Kannattava yritysjäsen 200 €/vuosi tai 2000 €/elinikä
2022 ALOITUSKURSSI, UUDET LAJIN ALOITTAVAT JÄSENET
• Alle 18-vuotiaat, 100 €
• 18-vuotta ja vanhemmat 120 €
o sisältää ensimmäisen vyökokeen, keltaisen raidan tai vyön,
o sisältää Taekwondopuvun sekä Suomen Taekwondoliiton passin
o sisältää aloituskauden, puolivuotisen jäsenmaksun (30.6.2022 tai 31.12.2022 saakka).
o alkeiskurssimaksuissa ei ole perhealennusta.
Jäsenyys alkaa, Mudo ry sääntöjen mukaan kaikki jäsenet hyväksyy hallitus.
Jäsenyys päättyy sen kauden (puolivuotiskauden) kolmannen kuukauden lopussa, jolta ei jäsenmaksua enää ole maksettu.
Kevätkaudella maaliskuun lopussa ja syyskaudella syyskuun lopussa.
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