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Kisoihin ja leireille ilmoittautumiset sekä maksut 2018-2019
Kisat - maksut
Mikäli ette ole maksaneet rahaa kisakassaan** jo etukäteen, huolehtikaa kisamaksut siten, että raha näkyy
KTM:n tilillä viimeistä Simon vahvistamaa ilmoittautumispäivää edeltävänä iltana. Käytännössä tämä
tarkoittaa, että viimeisen Simon vahvistaman ilmoittautumispäivän ollessa maanantai, kisamaksun pitää
näkyä tilillä edellisenä perjantaina. Aikatauluista lähetetään kisakohtainen tiedote KTM-Vissi -jakelulistalle
hyvissä ajoin ennen kisaa.
Huomioikaa, että maksaessanne muusta pankista kuin Nordeasta, maksun siirtymiseen voi mennä jopa
kaksi arkipäivää! Kirjoittakaa maksun viestikenttään laskijan nimi, ryhmä (KTM-Vissi tai Masters) ja mitä
maksu koskee (esim. Masters Cup Messilä). Simo Välikangas hoitaa maksut kisajärjestäjälle vasta kun kisan
toteutuminen on varmaa.
Mikäli maksaminen jää viime tinkaan, voitte maksaa myös suoraan kisajärjestäjän tilille. Näissä tapauksissa
liittäkää maksukuitti ehdottomasti mukaan Simolle lähettämäänne kisailmoittautumiseen. Mikäli kisamaksu
ei näy tilillä ajallaan tai maksukuittia ei ole ilmoittautumisen liitteenä, ilmoittautuminen ei etene!

Kisat - ilmoittautumiset
Kisailmoittautumiset Simolle sähköpostitse Simon vahvistaman aikataulun mukaisesti. Noudattakaa siis
Simon antamaa aikataulua, ei kisajärjestäjän tai FAM:n sivuilta löytyviä aikatauluja.
Viestiin osallistujan nimi, sarja, syntymävuosi sekä mihin kisapäiviin ja lajeihin osallistutte. Jos teillä on
kilpailulisenssi tai skipassi, ilmoittakaan sen numero. Tahkon SM-kisoihin osallistuminen edellyttää joko Try
Out- tai A-lisenssiä. Masters Cup -kisoihin voitte osallistua myös ilman lisenssiä, tällöin jokainen vastaa
mahdollisesta vakuutusturvastaan itse.
Jälki-ilmoittautumisessa Simo tarvitsee samat tiedot ja hoitaa ilmoittautumiset järjestäjälle keskitetysti,
mutta laskija maksaa maksun itse paikan päällä ja käteisellä. Jälki-ilmoittautuneiden kisamaksu on
kaksinkertainen, joten ajoissa oleminen kannattaa.
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Leirit - maksut
Mikäli ette ole maksaneet rahaa leirikassaan** etukäteen, Simo hoitaa laskutuksen leirin jälkeen. Merkitkää
maksun viestikenttään laskijan nimi (seuran ulkopuolisista myös seura) ja mitä maksu koskee (esim. Leiri 1
tai leiripäivämäärä).

Leirit - ilmoittautumiset
Ilmoittautumiset Mikko Avelalle sähköpostitse. Leirien ajankohdista informoidaan eri kanavissa etukäteen
ja leiri järjestetään vain, mikäli minimiosallistujamäärä täytyy. Leirin varmistumisesta ilmoitetaan samoissa
kanavissa.

Leiri- & kisakassa**
Kassaan voitte maksaa rahaa etukäteen, tämä helpottaa erityisesti kisamaksujen hoitamista. Mikäli
maksatte rahaa kassaan, kertokaa viestikentässä, miten summa jaetaan (esim. leirit 200 + kisat 100 eur) ja
voiko rahoja siirtää eri kassojen välillä tarpeen mukaan. Kauden lopussa kassassa olevat rahat voidaan
pyynnöstä palauttaa, oletuksena ne jätetään kassaan seuraavaa kautta varten. Asiasta voi sopia Simon
kanssa, samoin jos haluatte siirtää leirikassasta rahaa kisakassaan tms.

HSC KTM-Vissin tilitiedot sekä yhteyshenkilöt maksu- ja ilmoittautumisasioissa
Maksutilinumero

Maksuasiat ja kisailmoittautumiset

Leiri-ilmoittautumiset

Nordea
FIS/KTM
FI10 1491 3500 159841

Simo Välikangas,
simo.valikangas@outlook.com
puh: 040 770 3913

Mikko Avela,
mikkoavela@gmail.com

HSC KTM-Vissin yhteyshenkilöt muissa asioissa
Nimi

Vastuualue

Yhteystiedot

Mikko Avela

Valmennus, Facebook, leirien ja
treenien tiedot

mikkoavela@gmail.com

Ari Multamäki

Sähköpostitiedotus, yhteistyö seuran
kanssa

HSC.KTM-Vissi@hotmail.com

Simo Välikangas

Maksuliikenne, yhteistyö seuran
kanssa

simo.valikangas@outlook.com

Bosse Backman

Facebook sivujen ylläpito

bosse.backman@solidgolf.fi

Tomi Laaksonen

WhatsApp ryhmän ylläpito

tm.laaksonen@gmail.com

