Avainhakemuskaavake
Avainten lainaamista koskevat seuraavat säännöt:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Avaimen panttimaksu on 50 euroa. Mikäli avain menee hukkaan, panttia ei palauteta.
Avaimesta ei saa teettää kopioita.
Avaimia lainataan vain sellaisille VAS:n jäsenille, jotka ovat maksaneet koko alkavan kauden
harjoittelumaksun tai omatoimiharjoittelumaksun ja joilla on riittävä määrä talkoopisteitä kerättynä
kyseistä kautta varten. Talkoopisteitä täytyy olla riittävästi kaikille niille kausille, kun avain on jäsenen
hallussa.
Avainta noutaessa on panttimaksun maksukuitin lisäksi esitettävä kuitti tulevan/käynnissä olevan kauden
omatoimi- tai kausimaksusta. Kauden vaihtuessa omatoimimaksu on maksettava tai avain palautettava
kauden ensimmäisen kuukauden 15. päivään mennessä.
Mikäli jäsenmaksu on maksamatta, täytyy avain palauttaa välittömästi.
Jos seura joutuu muistuttamaan omatoimimaksun tai jäsenmaksun maksamisesta, lisätään muistutuksiin
viivästyskorko.
Avain on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kenenkään toisen henkilön haltuun.
Avaimen haltijan mukana harjoittelemassa voi kuitenkin käydä sellainen VASin jäsen, jolla on voimassa
oleva kuukausi- tai kausikortti tai omatoimiharjoittelumaksu maksettuna.
Rantareviirillä ja Vassilassa voi käydä harjoittelemassa päivisin ja viikonloppuisin aina kun seuran
varauskalenterissa on vapaata. Seuran järjestämä toiminta menee aina omatoimiharjoittelun edelle.
Jokainen on hallilla ja kentällä vastuussa omasta koirastaan ja sen tekemisistä.
Kauden jälkeen avain palautetaan VASille, ja avaimen lainaajalle maksetaan takuumaksu
kokonaisuudessaan takaisin, mikäli VAS:lle ei ole tullut mitään ylimääräisiä kuluja avaimen lainaamisesta.
Olen maksanut jäsenmaksun vuodelle 20___ .
Olen maksanut alkavan kauden kausi- tai omatoimiharkkamaksut.
Minulla on riittävästi talkoopisteitä kuluvaa tai tulevaa kautta varten.

Avain palautetaan henkilökohtaisesti avainvastaavalle, sovi luovutuksesta erikseen:
vas.avainvastaava@luukku.com. Tiedustelut sähköpostitse tai yhdistyksen pj:lle tai sihteerille.
Hyväksyn yllämainitut säännöt sekä sitoudun olemaan vastuussa avaimesta, VASin omaisuudesta sekä omasta
koirastani kentällä/hallilla ollessani. Sitoudun maksamaan viivytyksettä asianmukaiset maksut ja huolehtimaan,
että minulla on riittävästi talkoopisteitä kerättynä.
Päiväys ________________ Allekirjoitus ___________________________________
Sääntöosa jää avainta lainaavalle jäsenelle.

Avainhakemus
Avain palautetaan henkilökohtaisesti avainvastaavalle, sovi luovutuksesta erikseen:
vas.avainvastaava@luukku.com. Tiedustelut sähköpostitse tai yhdistyksen pj:lle tai sihteerille.
Hyväksyn yllämainitut säännöt sekä sitoudun olemaan vastuussa avaimesta, VASin omaisuudesta sekä omasta
koirastani kentällä ollessani. Sitoudun maksamaan viivytyksettä asianmukaiset maksut ja huolehtimaan, että
minulla on riittävästi talkoopisteitä kerättynä.
Päiväys ________________ Allekirjoitus ___________________________________
Nimenselvennys _______________________________
Osoite: ___________________________________________________________________
Puhelin: ___________________________ Sähköposti: _________________________________________________
Yhteystieto-osa jää avainvastaavalle arkistointia varten.

