Meloja ry, hinnasto
1.1.2020 alkaen
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 (yli 18 v)
Jäsenmaksu juniori (18 v ja nuoremmat)

35 € / v
1. lapsi 10 €, seuraavat 5 € / hlö / v

Kannatus- tai yhteisömaksun peruste: 150 €. Sovittava Meloja ry:n hallituksen kanssa.
Jäsenmaksu maksetaan viitteellisenä laskuna. Viitteen saat sähköpostilaskun yhteydessä.

Kaluston käyttöoikeus:
-

-

tarkoittaa Meloja ry:n jäsenen omaan käyttöön yhden kajakin tai aukon käyttöoikeutta / v
kajakki palautetaan melontatukikohtaan yöksi
yön yli käyttö: velotus 10 € / vrk / aukko, sovittava vuokrauksesta ajoissa meloja@meloja.fi spostiin tai hallituksen jäsenen kanssa (yhteystiedot www.meloja.fi – sivulla), yhtäjaksoinen
vuokrausaika on kerrallaan enintään 7 vrk
erikseen ilmoitetuilla Meloja ry:n järjestämillä melontaretkillä ja –tapahtumissa on
kalustonkäyttöoikeus voimassa (ei erillistä vuorokausiveloitusta)
kaluston edelleen vuokraus tai muu kaupallinen käyttö on kielletty ilman Meloja ry:n hallituksen
kanssa sovittua erillistä kirjallista sopimusta
vajakirjaan on aina tehtävä kajakin käytöstä asiaan kuuluvat merkinnät

Kalustovuokrat ja tapahtumat

hinta / aukko

Meloja ry:n ohjatussa melontatapahtumassa toimitaan hallituksen erillisen ohjeen mukaan.
Kalustoa voi vuokrata vain Meloja ry:n jäsen omaan käyttöönsä. Vajakirjaan on aina tehtävä asiaan
kuuluvat merkinnät.
- Kalustonkäyttöoikeus
50 € / v
- Vuorokausivuokra / aikuinen (yli 18 v) yhtäjaksoisesti max 7 vrk
10 € / vrk
- Vuorokausivuokra / juniori (18 v tai nuorempi, aikuisen Meloja ry:n jäsenen seuraassa)
yhtäjaksoisesti max 7 vrk
0€
Turvallisuusasiakirjan mukaisesti jäsen voi viedä korkeintaan kaksi seuraan kuulumatonta vierastaan
kokeilemaan melontaa tukikohdan laiturilta lähivesille kertaluonteisesti ( yhden päivän aikana)
- Aikuinen (yli 18 v) jäsenen vieras
10 € / kerta
- Juniori (18 v tai nuorempi) jäsenen vieras
0 € / kerta

Muut maksut
Jäsenen kajakin säilytyspaikka

hinta
35 € / kajakki / vuosi

Kajakin säilytyspaikka maksetaan erillisellä laskulla. Muuten maksaminen tapahtuu Meloja ry:n
verkkokaupan kautta: http://meloja.mycashflow.fi/ . Linkki verkkokauppaan löytyy myös
www.meloja.fi – sivun vasemmasta reunasta.
Omat Meloja-liikuntamaksusi voit maksaa myös ePassilla.

