JÄSENTIEDOTE
2021
Haukiputaan Heiton jäsenenä
saat Heiton jäsenkortin
Seuran jäsenenä sinulla on oikeus
käyttää uimahallissa
Heiton perhevuoroja lauantaisin
ja sunnuntaisin klo 17-20.00
Maksut:
aikuinen 2 €
lapset 1€ 7-18v. (alle 7 v maksutta)
eläkeläinen 1 €

Maksuvälineinä aikuisten liikunnassa
(kausi- ja kurssimaksut) käyvät myös:

Jäsenedut

Pohjola Sairaala
Lasten ja nuorten
monipuolisen
harrastamisen tuki

Huom. Nämä työnantajien tarjoamat
maksutavat ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi
käyttää myöskään jäsenmaksujen
maksamiseen.

Lisätietoja nettisivuilta
www.haukiputaanheitto.fi

Jäsenedut 2021
Jäsenmaksun suorittaminen on edellytys mihin
tahansa seuran toimintaan osallistumiselle.

InstruOptiikka
1. Normaalihintaiset silmälasit -25%
2. Optikon suorittama näöntarkastus ja
silmälasimääräys veloituksetta.
Instrumentarium: Näöntarkastuksen
yhteydessä silmänpohjakuvaus 25e
Ocusweep-tutkimus 25€ ja laajennettu
näöntutkimus 45€.
3. Normaalihintaiset aurinkolasit -15%
4. Normaalihintaiset piilolinssit -25%
5. Piilolinssitarkastus: sovitus veloituksetta ja
vaihtosovitus, jälkitarkastus veloituksetta
Nämä alennusprosentit eivät koske kulloinkin
voimassa olevia myymälöiden kampanjoita.

Värisilmä Haukipudas
Alennukset Värisilmän omista
Värisilmä maaleista -15%
Borås tapeteista
-15%

Parturi-Kampaamo
Kimallus & Välke
Normaaleista kampaamo- ja parturitöistä -10%
(ei erikoistöistä eikä tuotteista).
Voimassa ma-pe klo 9-17. Ei voi yhdistää muihin
alennuksiin.

SUN & SEN Hyvinvointipalvelut
-10% hierontapalveluista Heiton jäsenille

Pohjola Sairaala tarjoaa Heiton jäsenille hoitopolun, jolla
pääsee parhaaseen mahdolliseen hoitoon nopeasti
turman sattuessa.
Varaa aika pohjolasairaala.fi, tai Pohjola Sairaalasovelluksella, joka löytyy sovelluskaupastasi.
Hoitopaikkasi
Pohjola Sairaala Oulu
Kiilakivenkuja 1, 90250 Oulu
Haukiputaan Heitto suosittelee
Pohjola Sporttiturva vakuutusta,
jonka myötä asiointi on erityisen helppoa

Intersport Joutsensilta
Sykemittarit
-8%
Tekstiilit ja jalkineet
-20%
Salibandyvälineet
-30%
Alennusten piiriin ei kuulu polkupyörät,
Pyöräilytarvikkeet, jääurheilu, hiihtovälineet,
lasketteluvälineet ja lumilautailuvälineet.
Näistä lasketaan hinnat aina tuotekohtaisesti.
o Alennukset myönnetään alkuperäisistä
hinnoista ja alennuksia ei voi liittää muihin
tarjouksiin.
o Asiakkaan täytyy aina näyttää kassalla seuran
jäsenkortti, jota vastaan alennukset saa.
o Seuran suuremmista tilauksista lasketaan
aina erillinen tarjous.

Lasten ja nuorten
monipuolisen
harrastamisen tuki
Seura tukee ja kannustaa lasten
ja nuorten (alle 18 v)
monipuolista harrastamista
seuraavasti.
1 laji -> normaali lajin kausimaksu
2 lajia -> kalliimman lajin
kausimaksu normaalisti + ½- toisen
lajin kausimaksusta
3 lajia tai enemmän -> kalleimman
lajin kausimaksu + ½- toisen lajin
kausimaksusta -> kolmas /useampi
laji, ei maksua.
Mikäli harrastaminen aloitetaan
kesken kauden ja myöhemmin
aloitetun lajin kausimaksu on
kalliimpi, niin harrastaja maksaa
jälkimmäisestä lajimaksusta
laskennallisen osan. (esim. 1. lajin
kausimaksu 50 €, 2. lajin
kausimaksu 75 € -> kalliimpi = 75 €
+ ½ halvemmasta = 25 € ->
kokonaismaksu 100 €. Myöhemmin
aloitetun lajin lajimaksu on siis 50
€.)
Harrastajan huoltajan on
ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava
valmentajalle/joukkueenjohtajalle/
jaoston rahastonhoitajalle, mikäli
harrastaja harrastaa useampia
lajeja ja harrastamisen tukea
aiotaan hyödyntää kausimaksussa.
Kausimaksun/ kausimaksujen
suorittaminen on todennettava
maksukuitilla/-kuiteilla!

