
HP-47:n pelipassi- ja vakuutusmaksut kaudelle 2021
Seuran toimintamaksut kaudelle 2021

             NÄISTÄ OSISTA MUODOSTUU LISENSSIMAKSUJEN

             KOKONAIS LISENSSIMAKSU      VAIHTOEHDOT

Seuran Seuran

Liiton Liiton maksu: maksu: Sisältää Omalla

Syntymä- peli- kortteli sarja- turnaus- vakuu- vakuu-

vuosi passi passi vakuutus toiminta toiminta tuksen tuksella

Aikuisten pelipassi 2001 tai ennen 45,- 100,- 170,- 315,- 215,- pelipassi

Nuorten pelipassi 2002-05 40,- 140,- 170,- 350,- 210,- pelipassi

Nuorten pelipassi 2006-09 40,- 40,- 170,- 250,- 210,- pelipassi

Lasten pelipassi 2010 → 25,- 4,- 170,- 199,- 195,- pelipassi

Nuorten korttelipassi 2003-09 8,- 20,- 60,- 88,- 68,- korttelipassi

Lasten korttelipassi 2010 → 5,- 4,- 60,- 69,- 65,- korttelipassi

HUOM! 1.7. jälkeen (syyskierrokselle)  mukaan tulevat maksavat pelipassin ja vakuutuksen kokonaan ja seuramaksu osuudesta puolet

Vain harjoituksiin osallistuvat harrastajat maksavat puolet seuramaksusta ja henkilökohtainen vakuutus  on ehdoton

Pelipassi ja mahdollinen vakuutus maksetaan jokaisesta pelaajasta kokonaan.
Perheen ensimmäinen harrastaja maksaa täyden seuramaksun.
Perheen seuraavat harrastajat voivat vähentää 20 euroa omasta seuramaksusta. Muistakaa mainita sisaralennus maksun yhteydessä.

Pelaaja/vanhemmat huolehtivat itse pelipassin ja tarvittaessa vakuutuksen hankkimisen Palloliiton Pelipaikka järjestelmästä.

SEURAMAKSU SUORITETAAN SEURAN PANKKITILILLE: FI14 1007 3006 1016 66 .
Seuramaksun eräpäivä on 15.4.2021. 
Seuramaksua maksettaessa viestiksi pelaajan nimi ja joukkue.
Seuramaksu sisältää myös seuran jäsenmaksun 10 euroa.



Pelaajalla on edustusoikeus vasta sitten kun sekä pelipassi+vakuutus ja seuraosuus on maksettu.

Pelipassi omalla vakuutuksella edellyttää, että pelaajalla on omakohtainen vakuutus, joka kattaa kilpailutoiminnassa tapahtuvat vahingot.

Seuratoimintamaksuosuudella kustannetaan mm.
 - ohjatut harjoitukset  - maalivahdin hanskat
 - os. maksut sarjoihin  - ottelupallot (3 kpl/joukkue)
 - erotuomarikulut  - peliasujen numero-ja logopainatus
 - ilmoituskulut  - osa sarjaotteluiden rmatkakuluista
 - huoltokulut  - toimistokulut
- Heinolan kaupungin kenttävuokrat  - palkintokulut

Bussin käytöstä laaditaan käyttälista otteluohjelmien valmistuessa yhdessä joukkueenjohtajien kanssa.
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