HENKILÖTIEDOT
Täydellinen nimi______________________________________________________________
Postiosoite ja postinumero_____________________________________________________
Syntymäaika__________________________ Puhelinnumero__________________________
Sähköpostiosoite______________________________________________________________
SAL:n alaisten ampumaseurojen jäsenyydet, seurat ja vuodet: _________________________
Ampumalajit, joita aiot harrastaa: ________________________________________________
Lisätietoja kääntöpuolella kyllä/ei
Laskutus tapahtuu Suomisportin kautta. Muusta laskutuksesta (sähköposti/kirjeposti) peritään 5€
laskutuslisä.

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
______________________________________________________________________________
HUOLTAJAN SUOSTUMUS (alle 18-vuotiailta hakijoilta)
Huoltajan nimi _____________________________ Puhelinnumero ______________________
Päiväys ja allekirjoitus ____________________________________________________________

SUOSITTELIJOIDEN ALLEKIRJOITUKSET (oltava Tampereen Urheiluampujat ry:n jäseniä)

_____________________________________ _________________________________________

PÄÄTÖS (Tampereen Urheiluampujat ry täyttää)
Hakemus vastaanotettu:

Hyväksymispvm:

Jäsennumero:

TÄYTTÖOHJEITA JA MUITA EHTOJA (Ei tarvitse tulostaa)
Jos hakija käyttää jotakin muuta kuin ensimmäistä etu nimeä, on puhuttelunimi
alleviivattava. Syntymäajan ilmoittaminen on välttämätöntä, koska mm. SAL:n jäsenmaksu
määräytyy jäsenten iän mukaan. Harrastettavan lajin ilmoittaminen ei ole pakollista, lajeja
voi ilmoittaa myös useamman kuin yhden. Lomake palautetaan hallituksen jäsenille. Täytä
lomake selvästi tekstaten, puutteellista hakemusta ei käsitellä.
Hakijan suositellaan, käyttäessään ampumaratoja, lunastamaan SAL:n lisenssi tai
vastaava lisenssi, joka sisältää vakuutuksen, tai huolehtiman itselleen muuten riittävän
vakuutusturvan.
TaU:n ratavuoroilla ampujilta on edellytetty 1.1.2019 alkaen ampumaharrastukseen
kelpaava vakuutus, esim. SAL:n harraste-tai kilpailulisenssi, Metsästäjäliiton vakuutus tai
reserviläistoiminnan vakuutus.
Tampereen Urheiluampujat ry:n hallitus pidättää itsellään mahdollisuuden haastatella
hakijaa ennen jäseneksi hyväksymistä.
Kun palautat jäsenanomuksen hallitukselle, sinusta tulee koejäsen. Koejäsenenä voit
edustaa seuraa arvokilpailuissa, ja mahdolliset ratamaksut maksettuasi käyttää ratoja.
Varsinaiseksi jäseneksi käsittely tapahtuu seuraavassa hallituksen kokouksessa. TaU:n
hallitus ilmoittaa käsittelyn päätöksestä myönteisessä tapauksessa lähettämällä
maksutiedot liittymismaksun maksamista varten tai kielteisessä tapauksessa ilmoittamalla
hylkäämisen perusteet. Varsinaisen jäsenen täydet jäsenoikeudet tulevat voimaan vasta,
kun liittymis- ja vuosittaiset jäsenmaksut on maksettu. Urheilijan lopettaessa harrastuksen
tai muuttaessa toiselle paikkakunnalle, kesken toimintavuoden jäsen- ja ratamaksuja ei
palauteta.

Jäsen-ja ratamaksut
Aikuiset 60 euroa (1.8. jälkeen 30€)
Alle 20-vuotiaat 30 euroa (1.8. jälkeen 15€)

Liittymismaksut
Aikuiset 50 euroa Alle 20-vuotiaat 25 euroa
Ratamaksu (Osmonkallion luola, Ruskon ilma-aserata, Lennoston ampumarata)
50 euroa.

Action Air ratamaksu 2021 (1.1. - 31.3.)
10€ päivä. Maksimi 40€ kuukaudessa.
5€ päivä. Maksimi 25€ kuukaudessa. (opiskelijat, työttömät, eläkeläiset)

