Lasten ja nuorten ohjatut melontaillat 2016
sekä iltamelontavuokraus Joutjärvellä
Tiistaisin ja torstaisin klo 17-19
__________________________
Kaluston vuokraus
Joutjärvellä ei ole erikseen vuokrauspäivystystä, mutta ohjattujen iltamelontojen ohjaajat voivat vuokrata
kalustoa kun tulet paikalle klo 17. Iltamelontahinnasto on sama kuin Kahvisaaressa, eli:


seuran ulkopuoliset: aikuiset 10€, alle 19-vuotiaat 5€



seuran jäsenet: aikuiset 10€, alle 19-vuotiaat 0€, kaluston käyttöoikeus 0€

__________________________
Ohjatut melontaillat
Ohjattuihin melontailtoihin voi ilmoittautua paikan päällä tai sähköpostitse: koulutus@vesisamoilijat.fi
Ohjatut melontaillat pyörivät läpi kesän, alkaen 7.6. ja päättyen 25.8. Ohjattuihin melontailtoihin voi
osallistua 7-16 vuotias lapsi.
Ohjatuissa melontailloissa melotaan monipuolisesti eri kalustoa käyttäen, tutustuen ja oppien melonnan eri
lajeihin. Lisäksi liikutaan myös kuivalla maalla. Kesän aikana melotaan myös ratamelonnan Seurakisoja
seuraavasti:
1. 30.6.
2. 21.7.
3. 25.8.
Maksut

Seurakisoissa osallistujat jaetaan ikäsarjoihin. Kaikki
ikähaitarilla uimataitoiset – veteraanit ovat
tervetulleita! Lähtöinä pikamatka ja pidempi
matka.
Ilmoittautumiset paikan päällä klo 17 mennessä.

Ohjatut melontaillat kaudella 2016 = 50€ + seuran jäsenmaksu 40€.
Maksuohje:
Seuran jäseneksi liityt täyttämällä nettisivuilla liittymislomakkeen ja maksamalla
jäsenmaksun uuden jäsenen viitteellä (tai käteisellä Joutjärvellä). Lue nettisivuilta kohta
”jäsenyys”. (alle 19-vuotiailta ei peritä liittymismaksua, jäsenmaksu on 40€ tai 60€ Melonta
ja Soutu lehden kanssa.
Melontakoulumaksun voit maksaa käteisellä paikan päällä TAI jäsenmaksun yhteydessä
uuden jäsenen viitteellä (kirjaa tällöin viestikenttään mitä muuta maksat tai laita
toimisto@vesisamoilijat.fi osoitteeseen viestiä) TAI maksa melontakoulumaksu viitteellä:
20162449
Seuran tilinumero on: FI 34 1519 3006 1026 99 (Nordea)

Seuran jäsenmaksuun liittyy paljon muitakin etuja:
Nuorisojäsenille (alle 19v)


kalustonkäyttöoikeuden ja luvan käyttää ilmaiseksi seuran kalustoa melonta valmennus- ja
koulutustilaisuuksissa ja seuran retkillä



ohjattua yhdessäoloa mm. kuntosalitoimintaa, talvella liikuntasalivuoroja sekä melontavuoroja
Kivimaan uimahallissa sunnuntaisin

Aikuisjäsenille


Korkeampaan jäsenmaksuun sisältyy MELONTA & SOUTU -lehti (5 nro / vsk)



Jäsenmaksuun sisältyy seuran Kanoottiviesti julkaisu



Kaluston vuokrahinnoista 50 % alennus (henkilökohtainen)



Kuntosali Vellamo Melontastadionilla



Uimahalli- ja melonta-allasvuoroja talvikaudella veloituksetta



Toimitsija- ja ohjaajakoulutusta veloituksetta



Oikeus vuokrata kanoottipaikka seuran kanoottivajasta



Oikeus ostaa vuosittainen käyttöoikeus seuran kalustoon

Talvellakin melotaan
Talvisin viemme poolo- ja koskikajakkeja Kivimaan uimahallille ja järjestämme siellä sunnuntai-iltaisin
ohjattuja allaspuljuja lapsille, omatoimista puljailua aikuisille ja tekniikka-, pelastautumis- ja
eskimoharjoituksia.
Lisäinfoa talven allasmelonnoista lähempänä syksyä.

Lisäinfoa:
koulutus@vesisamoilijat.fi
040 412 0374

