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21.9.2021 - Valkeakosken Judoseura Samurai

Jäsenmaksun ja judolisenssin maksaminen suomisport.fi-palvelussa

Syksystä 2021 alkaen seuran jäsenyys ja judoliiton lisenssi on maksettava erikseen
suomisport.fi-palvelussa. Ennen maksamista judokan on lisäksi liityttävä seuran jäseneksi
kutsulinkkien kautta.

Hinnasto:
Seuran jäsenmaksu 10€
Judoliiton jäsenmaksut (lisenssi)

- Alle 7 vuotiaat (vakuutusturva 5000 €) 45€
- Alle 18 vuotiaat (vakuutusturva 5000 €) 85€
- Yli 18-vuotiaat (vakuutusturva 7500€) 110€

Kuten judoheitossa, myös tässä on kolme vaihetta:

1) Kuzushi - Liittyminen seuran jäseneksi kutsulinkin kautta

i) Klikkaa sopivaa kutsulinkkiä, jos ilmoitat huollettavaasi klikkaa hänen harjoitusryhmänsä
mukaista linkkiä:

Kutsulinkki muksujudokoille (4-10 vuotiaat, harjoitukset perjantaisin):
https://seurat.suomisport.fi/invite/e7cfd5ec-6340-4b5a-8ecd-c0d24b1a643b

Kutsulinkki Junioreille (yli 10 vuotiaat, harjoitukset ti ja to):
https://seurat.suomisport.fi/invite/fedb4cb2-f21a-4eb9-b0c0-aab67251b265

Kutsulinkki aikuisille (harjoitukset ma ja ke)
https://seurat.suomisport.fi/invite/ca95bc25-6ef5-4e52-a003-423b2724f1c3

ii) Kirjaudu sisään suomisport.fi palveluun.
Näytöllä pitäisi näkyä:

Olet saanut yhdistyksen jäsenkutsun
Jäsenyys: Aikuiset / Juniorit / muksujudo (vain yksi näistä)
Yhdistys Valkeakosken Judoseura Samurai r.y.

iii) Valitse kuka on liittymässä jäseneksi (itse/ huollettava)
Tämän jälkeen Suomisport aukeaa liikkuja ikkunaan josta pääset maksamaan
jäsenyyden, ja ostamaan lisenssin.

https://seurat.suomisport.fi/invite/e7cfd5ec-6340-4b5a-8ecd-c0d24b1a643b
https://seurat.suomisport.fi/invite/fedb4cb2-f21a-4eb9-b0c0-aab67251b265
https://seurat.suomisport.fi/invite/ca95bc25-6ef5-4e52-a003-423b2724f1c3
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2) Tsukuri - Seuran jäsenmaksun maksaminen

i) Suomisport.fi palvelussa: Valitse ylävalikosta Maksut (oikealla, kts kuva)

ii) Välilehdellä Avoimet: tässä pitäisi nyt näkyä oma ja/tai huollettavan jäsenmaksu (10€).
Klikkaa maksua > maksa verkkopankissa tms.

3) Kake - Judoliiton jäsenyyden / lisenssin ostaminen

i) Suomisport.fi-palvelussa: Siirry ostamaan lisenssi tai vakuutus (kts kuva alla)

ii) Valitse mitä olet ostamassa:
> Lisenssi/pelipassi ja vakuutus

> Itselleni/huollettavalleni
> Alle 7-vuotiaiden liiton jäsenmaksu 2012-2022 (45€)
> Alle 18-vuotiaiden liiton jäsenmaksu 2021-2022 (85€)
> Yli 18-vuotiaiden liiton jäsenmaksu 2021-2022 (110€)

iii) Valitse laji (hae “judo” > valitse Judo - Suomen judoliitto)

iv) Valitse sopiva lisenssi/pelipassi > Valitse jäsenmaksu koko kaudelle 2021-2022

v) Valitse seura (hae “samurai” > valitse Valkeakosken Judoseura Samurai)

vi) Mahdollisuus lisävakuutukseen +90€ - ei pakollinen. (voit valita en tarvitse vakuutusta)
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vii) Suomisport tarjoaa yhteenvetoa mitä olet ostamassa, esimerkki kuva alla:

viii) Jatka maksutavan valintaan, valitse sopiva tapa (verkkopankki tms.) ja maksa.

4) Ippon - Suoritettuasi nämä kolme vaihetta voit onnitella itseäsi
onnistuneesta suorituksesta.


