
Meloja ry hinnasto 18.3.2016

Liittymis- ja jäsenmaksut Henkilö, €

 - täytä jäsentietolomake, jolla saat 

henkilökohtaisen viite- eli jäsennumeron.

Liittymismaksu aikuinen (yli 18 v.) 20 €

Liittymismaksu juniori (18 v. ja nuoremmat) 0 €  

Liittymismaksu perhe (postiosoite) 30 €

Jäsenmaksu aikuinen (yli18 v.) 35 €

Jäsenmaksu juniori (18 v. ja nuoremmat) 1. lapsi 

10 €, seuraavat 5 €  

10 €/5 €

Kannatus- tai yhteisöjäsenmaksun peruste: 150 €.  

Sovi erikseen hallituksen kanssa

Kalustovuokrat ja tapahtumat Hinta/aukko, €

kalustonkäyttöoikeus kesäksi 50 €

Ilman kalustonkäyttöoikeutta ja useampi kajakki

               - Jäsenhinta /aikuinen yli 18 v. / vrk 10 €

               - Jäsenhinta / 18 v. tai nuorempi 0 €

                       -huom. ilmainen vain aikuisen jäsenen kanssa meloessa 

Vieraat vain jäsenen kanssa meloen!

           -Jäsenen vieras / aikuinen yli 18 v. kerta 10 €

           -Jäsenen vieras /18 v. tai nuorempi 0 €

Meloja ry :n ohjattu melontatapahtuma  hallituksen ohjeen mukaisesti

Muut maksut Hinta, €

Kajakin säilytyspaikka Messilässä / kausi 35 €

Maksu melojan verkkokaupan kautta  http://meloja.mycashflow.fi/ 

Linkki verkkokaupaan löytyy myös www.meloja.fi sivun vasemmasta reunasta

Omat Meloja -liikuntamaksusi voit maksaa myös Sporttipassilla.

päivitetty 28.6.2011/ PJä, 26.3.2012 yhteys tiedot , IBAN ,BIC/ SLI, 11.3.2013/22.3.14 sli hinnat, päivitys, 24.6.2015 päivitys 

turvallisuusasiakirjan mukaiseksi, verkkokauppa/sli. 18.3.2016/SLI tarkennettu määrää ja sopimista,

-paitsi kajakin säilytyspaikka maksetaan siitä saatavalla laskulla.

Erikseen ilmoitetulla Meloja ry:n järjestämillä melontaretkillä ja -tapahtumissa on  

kalustonkäyttöoikeus  voimassa. 

Jäsenmaksu maksetaan viitteellisenä laskuna.  Viitteen saat sähköpostilaskun yhteydessä.

Kalustoa, siis yhtä kajakkia tai aukkoa, voi jäsen vuokrata maks 7 vrk ajaksi kerrallaan. Sovi kaluston 

ulosvuokrauksesta ajoissa Meloja ry:n kanssa sähköpostilla  meloja@meloja.fi tai  ota yhteys 

hallituksen jäseneen,  joiden yhteystiedot ovat kotisivulla www.meloja.fi. Kaluston edelleen 

vuokraus tai muu kaupallinen käyttö on kielletty ilman Meloja ry:n hallituksen laatimaa erillistä 

kirjallista sopimusta.

Turvallisuusasiakirjan 2015 mukaisesti " Jäsen voi viedä korkeitaan kaksi seuraan kuulumatonta 

vierastaan kertaluonteisesti kokeilemaan melontaa. Tällöin jäsen on vastuussa sekä seuran 

kanootista että seuraan kuulumattomista melojista (vieraistaan)."

Kaluston käyttöoikeus tarkoittaa, yhden kajakin tai aukon käyttöoikeutta ja että kajakki palautetaan 

melontatukikohtaan yöksi. Jos kajakki viedään omaan käyttöön yli yhden yön, veloitus on 10 € /vrk 

ja siitä on ilmoitettava meloja@meloja.fi sähköpostiin, muista laittaa puhelinnumerosi, josta sinut 

tavoittaa.  Vajakirjaan on aina tehtävä asiaankuuluvat merkinnät.

https://www.sporttipassi.fi/

