Kankaanpään Seudun Kennelyhdistys ry

KSKY HARRASTUSHINNASTO
Jäsenmaksu
Perheenjäsen

10€ / vuosi
+2€ / vuosi

HUOM!
Vain jäsenmaksu maksetaan tilille FI42 5106 0120 0776 58 , BIC OKOYFIHH
(Jäsenillämme on palveluskoiraliiton kautta tapaturmavakuutus, joka on voimassa yhdistyksen
järjestämissä virallisissa tilaisuuksissa; palvelus- ja pelastuskoira kokeet, harjoitukset jne.
Lisätietoa osoitteesta palveluskoiraliitto.fi)

OHJATUT KOULUTUKSET
Ympäri vuoden pyörivät ryhmät (=agility)
Vain jäsenille, maksetaan vuosittain kolmessa jaksossa.
Maksutapahtuman viestiksi agility / montako koiraa / kouluttajasi nimi
(esim. agility / 2 koiraa / Miia)
Maksutapahtumasta tulee lähettää kuitti kouluttajallesi, ennen uuden kauden alkua!
Kesällä treenit toukokuusta juhannukseen + elokuu, lisätreenejä ryhmän sopimuksen mukaan á 5€

tammi-huhtikuu
touko-elokuukuu
syys-joulukuu

perheen ensimmäiseltä koiralta 70€ ja muilta koirilta 45€
perheen ensimmäiseltä koiralta 50€ ja muilta koirilta 30€
perheen ensimmäiseltä koiralta 70€ ja muilta koirilta 45€

Kurssimuotoiset koulutukset:
6 kerran kurssit

KSKY:n jäsenille 30€ (saman talouden toinen koira -10€
alennusta kurssihinnasta)
Ei jäsenille 45€

Maksutapahtuman kuitti tulee lähettää kurssin kouluttajalle viikkoa ennen kurssin
alkua! Muutoin ryhmäpaikka voidaan luovuttaa eteenpäin.
Maksutapahtuman viestiksi kurssin nimi / kouluttaja
esim. arkitottelevaisuus / Riikka
Treenimaksut jne
Jäsenmaksut

FI16 5106 0120 1084 87,
FI42 5106 0120 0776 58,

BIC OKOYFIHH
BIC OKOYFIHH

Kankaanpään Seudun Kennelyhdistys ry

OMATOIMINEN TREENAUS
Avainmaksu (=omatoiminen treenaus)
& Treeniryhmät ilman kouluttajaa

120€ / vuosi

Vain jäsenille, oikeuttaa treenaamaan hallin vapailla vuoroilla /
omatoimisissa treeniryhmissä
Agilitytreenaajat!
Turvallisuus syistä jotta agilitytreenaaja saa oikeuden omatoimitreeneihin, tulee hänen ensin
keskustella ryhmänsä kouluttajan kanssa. Kaikki agilityesteet tulee osata suorittaa omatoimisesti.

Avainmaksu / omatoimitreeniryhmämaksu maksetaan vuosittain kolmessa jaksossa
= 40€ / laskutuskausi. Maksu tulee suorittaa ennen kauden alkua.
Maksutapahtuman viestiksi omatoimimaksu / syyskausi (tai kevät, kesä)
Lähetä maksutapahtuman kuitti osoitteeseen hm.uusikauppila@live.com!!

IRTOKÄYNTI

5€ / kerta

Osallistuminen kouluttajan pitämään treeniin (jos ryhmässä vapaa paikka)
tai osallistuminen ilman kouluttajaa toimiviin ryhmätreeneihin
tai treenikerta omatoimitreenaajan kanssa.
Maksetaan hallin lippaaseen ja irtomaksusta merkintä hallin vihkoon!

HALLIN VUOKRAUS
Seuran jäsenille

20€ / tunti

(tai niille, joilla vakiovuoro kauden ajan)

Ulkopuolisille

30€ / tunti

Kurssimaksut, avainmaksut jne suoritetaan KSKY:n tilille
FI16 5106 0120 1084 87, BIC OKOYFIHH
Jäsenmaksut KSKY:n tilille
FI42 5106 0120 0776 58 , BIC OKOYFIHH

Treenimaksut jne
Jäsenmaksut

FI16 5106 0120 1084 87,
FI42 5106 0120 0776 58,

BIC OKOYFIHH
BIC OKOYFIHH

