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JÄSENHAKEMUSLOMAKE  
SMASH RY ● SUOMEN SUURIN MAILAPELISEURA ● HELSINKI, ESPOO, KOTKA 

 

 

LIITYN JÄSENEKSI:           SMASH-HELSINKI                SMASH-ESPOO              SMASH-KOTKA 

            
  

ENSISIJAINEN LAJINI:            TENNIS    PADEL               PINGIS   
            SULKAPALLO  SQUASH               RACKETLON 

         

 

HENKILÖ- JA YHTEYSTIEDOT 

 

Sukunimi:________________________________________ Etunimi:_____________________________________ 
 
Osoite:__________________________________________________________________________________________ 
 
Postinumero ja -toimipaikka:_________________________________________________________________________ 
 
Syntymäaika:_____________________________________         Puhelinnumero:_______________________________ 
 
Sähköposti: ______________________________________________________________________________________ 
 
Huoltajan nimi (alle 18-vuotiaat): _____________________________________________________________________ 
 
Huoltajan puhelinnumero (alle 18-vuotiaat):____________________________________________________________ 

 

 
 
OSALLISTUN TÄLLÄ KAUDELLA VALMENNUKSEEN 
__ ei   __ kyllä, Espoossa 

__kyllä, Helsingissä  __ kyllä, Kotkassa 

 

 
KIINNOSTUKSENI SEURATOIMINTAAN (vapaaehtoinen) 
Haluan olla mukana: 

__ junioritoiminnassa  __ kilpailujen järjestämisessä 

__senioritoiminnassa  __ varainhankinnassa 

  
 
          Olen lukenut ja hyväksynyt jäsenyysehdot (ks. sivu 2). 
 
          Haluan vastaanottaa seuran uutiskirjeitä sähköpostilla. 
 

 
 
Holhooja vastaa alaikäisen lapsensa jäsenyys-, valmennus- ja muista seuratoimintaan liittyvistä kuluista. 
 
Allekirjoitus (alle 18-vuotiaalta holhoojan allekirjoitus)        Aika ja paikka ________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
Nimenselvennys 
_____________________________________________________ 
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Smash ry:n (Smash-Helsinki & Smash-Espoo) ja Smash-Kotka ry:n jäsenyysehdot 
 
1) Seuran jäsenyys, jäseneksi liittyminen ja jäsenedut  

 
Smashin jäseneksi liitytään ilmoittautumalla valmennukseen tai täyttämällä jäsenhakemuslomake. 
Hakemuksessa valitaan kotiseura: Smash-Helsinki, Smash-Espoo tai Smash-Kotka. 
Jäsenhakemuslomakkeen voi täyttää sähköisesti Smashin nettisivuilla smash.fi => Smash ry => 
Jäsenyys tai paperilomakkeella, joita löytyy Helsingin toimipisteen Smash Centerin asiakaspalvelusta. 
Jäsenhakemuslomakkeen voi myös tulostaa seuran nettisivuilla. Paperinen lomake tulee palauttaa 
allekirjoitettuna Smash Centerin kassalle tai lähettää skannattuna sähköpostilla osoitteeseen 
smash@smashtennis.fi. Jäsenyys laskutetaan jälkeenpäin. 
 
Vuoden 2022 jäsenmaksu on 45€ aikuisilta ja 20€ junioreilta (alle 18-vuotiaat). Perhejäsenmaksu on 
90€ ja siihen voi kuulua vanhempien lisäksi 25-vuotiaat ja sitä nuoremmat perheenjäsenet, jotka ovat 
virallisesti kirjoilla samassa osoitteessa. Perhejäsenmaksu tulee anoa edellisen vuoden loppuun 
mennessä Smashin toimistosta sähköpostilla smash@smashtennis.fi. Anomus voi olla 
vapaamuotoinen sähköposti, josta ilmenee perheenjäsenten nimet, syntymäajat ja osoite. 
 
Yhdellä jäsenmaksulla saa etuja ja alennuksia kaikkien seurojen (Helsinki, Espoo, Kotka) tarjoamista 
palveluista ja tapahtumista. Jäsenyys oikeuttaa osallistumaan valmennukseen ja edustamaan seuraa 
mailapelien (tennis, sulkapallo, squash, padel, pingis, racketlon) lajiliittojen hyväksymissä kansallisissa 
kilpailuissa ja sarjoissa (mm. Suomen Tennisliiton ja Suomen Senioritenniksen järjestämät sarjat). 
Jäsenet myös saavat alennusta Finland Tennis Oy:n kentistä Helsingin Smash Centerissä ja 
Kaisaniemessä, Espoon Olarin Tennishallissa sekä Kotkan Tennishallin ulko- ja sisäkentillä, kyseisillä 
kentillä järjestettävissä tapahtumissa sekä ostoksista Smash Centerin Pro Shopissa. Lisäksi jäsenet 
saavat erilaisia etuja yhteistyökumppaneiltamme. Tarkempia tietoja jäseneduista ja vaihtuvista 
tarjouksista löytyy seuran nettisivuilta smash.fi => Smash ry => Jäsenyys sekä Jäsentarjoukset. 
 

2) Jäsenyys ja valmennukseen osallistuminen 
 
Oikeus Smashin järjestämään valmennukseen on seuran jokaisella jäsenellä. Kaikki uudet 
valmennettavat liittyvät automaattisesti seuran jäseniksi valmennukseen ilmoittautumisen 
yhteydessä. Seura voi tarjota valmennusta vain jäsenilleen, joten valmennuksessa mukana oleva 
pelaaja on velvollinen liittymään seuran jäseneksi tai hän muuten joutuu maksamaan normaalin 
valmennusmaksun lisäksi arvonlisäveron 24%. Jäsenmaksu laskutetaan valmennuslaskun yhteydessä. 
Holhooja vastaa alaikäisen lapsensa jäsenyys-, valmennus- ja muista seuratoimintaan liittyvistä 
kuluista. 

 
 

3) Seurasta ja valmennuksesta eroaminen 
 
Seuran jäsenyys on jatkuva, kunnes se kirjallisesti irtisanotaan joko valmennuksen irtisanomisen 
yhteydessä valmennuksen irtisanoutumislomakkeella tai postitse Smashin toimistoon lähetetyllä 
kirjallisella ilmoituksella tai sähköpostilla osoitteeseen smash@smashtennis.fi. Puhelimitse emme 
vastaanota irtisanoutumisia. Jäsenyyden irtisanominen on tehtävä vuoden loppuun mennessä, mikäli 
ei halua jatkaa jäsenenä seuraavana vuonna. Jäsenmaksulasku lähetetään vuoden alussa kaikille, jotka 
eivät ole määräaikaan mennessä irtisanoutuneet. Mikäli irtisanoutuminen tehdään vuoden alussa, 
eroava on velvollinen maksamaan kyseisen vuoden jäsenmaksunsa ja hoitamaan muut velvoitteensa 
seuraa kohtaan. Valmennuksesta irtisanoutuminen ei päätä automaattisesti seuran jäsenyyttä, vaan 
se on irtisanottava erikseen asianmukaisessa kohdassa valmennuksen irtisanoutumislomakkeella.  
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