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URHEILUKOULUMAKSU KESÄKAUSI 2018  
 

Jäsenmaksu           LIITY JÄSENEKSI 10 € Nuorisojäsen alle 18 v. tai perhejäsenyys 40 € 

Sisarusalennus  20 € toisesta lapsesta alkaen 

 
Pakollinen yleisurheilulisenssi 30 € (2004 tai aiemmin syntyneet/14-vuotiaat ja yli) 

20 € (2005-2010 välisenä aikana syntyneet/8-13-vuotiaat) 
Oranssit, siniset ja punaiset hankkivat lisenssin itse SUL:n sivuilta. Lisenssi ja siihen liittyvä tapaturmavakuutus, joka on 
ostettu 1.10.2017 jälkeen, ovat voimassa maksupäivästä vuoden 2018 loppuun saakka (31.12.2018). *Jos olet jo mak-

sanut lisenssin 10 € (koskee vain vihreitä ja keltaisia) vuodelle 2018, sen voi vähentää urheilukoulumaksusta. 

Aikuinen-lapsi-ryhmä (3-4-vuotiaat)     0 € (LeKi Yu:n perhejäsenyys voimassa) 
ei sis. lisenssiä eikä urheilukoulupaitaa 100 € (LeKi Yu:n perhejäsenyys ei voimassa)     

Vihreä ryhmä (2013- syntyneet)              120 € + seuran jäsenmaksu sis. yu-lisenssin* sekä urheilukoulupaidan 

Keltainen ryhmä (2011-2012 syntyneet) 120 € + seuran jäsenmaksu sis. yu-lisenssin* sekä urheilukoulupaidan 

Oranssi ryhmä (2009 - 2010-syntyneet) 160 € + seuran jäsenmaksu + yleisurheilulisenssi 
 
Sininen ryhmä (2008 -2007-syntyneet) 160 € + seuran jäsenmaksu + yleisurheilulisenssi 
 
Punainen ryhmä (-> 2006 syntyneet) 160 € + seuran jäsenmaksu + yleisurheilulisenssi 

 
Urheilukoulumaksuun sisältyy 
urheilukoulun ohjauksen, teknisen urheilukoulu-
paidan (arvo n. 30 €) sekä osallistumismaksut urhei-
lukoulun ohjelman mukaisiin kilpailuihin ja tapahtu-
miin, sisulisäkisoihin, valtakunnalliseen Seuracupiin 
ja viesteihin. 

 
Yleisurheilulisenssiin sisältyy 
If:n tapaturmavakuutus (v. 1999 ja myöhemmin syn-
tyneet), Kilpailukalenteri-ilmoittautuminen, Spurtti 
News -lehti 8 - 13 vuotiaille (1 kpl/perhe, 2005 - 2010 
välisenä aikana syntyneet) ja kilpailulupa SUL:n alai-
sissa kilpailuissa. (Vakuutusehdot) 

 
Maksa lapsesi urheilukoulumaksu oheisen pankkisiirtolomakkeen mukaisesti eräpäivään mennessä. Tällä pankkisiir-
rolla maksetaan VAIN urheilukoulumaksu. Jäsenmaksusta lähetetään oma laskunsa jäseneksi ilmoittautumisen yhtey-
dessä ja yleisurheilulisenssi maksetaan SUL:n sivuilla.

 

Saajan tili-
numero 

 
FI62 4924 0010 2395 36 
 

TILISIIRTO 

 
Viestikenttään 

lapsen nimi ja syntymävuosi 
 

Huom! Pankkisiirtoon ei ole merkitty maksun suu-
ruutta, määritä se lapsen iän/ryhmän perusteella ja 

vähennä siitä mahdollinen sisaralennus. 

 

Saaja Lempäälän Kisa Yleisurheilu 

Maksaja 

 

 

1. Allekirjoitus 

 

 

Viitenro  

Maksajan 
tilinro 

 Eräpäivä 31.05.2018 EUR  
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