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Jokaisesta ryhmästä tai joukkueesta on täytettävä oma hakulomake. Aikuisten vuorot, lasten ja nuorten 
vuorot sekä sekavuorot haetaan eri hakemuksilla. Hakemuksen voi täyttää vain 18 vuotta täyttänyt henkilö. 

Varaaja (Yhdistyksen/yrityksen virallinen nimi. Rekisteröimättömien yhdistysten, yksityishenkilöiden ja kaveriporukoiden varauksissa 
yksityishenkilön nimi)

Y-tunnus/yhdistysrekisterinumero/yksityisen hakijan henkilötunnus

Joukkueen/ryhmän jaosto/laji Joukkueen/ryhmän nimi Joukkueen/ryhmän sarjataso

Kotipaikkakunta

Haemme vuoroja ______ x 60 min, ______ x 90 min, muu:

1. Liikuntatilatoive

2. Liikuntatilatoive

3. Liikuntatilatoive

Ensisijainen tila

Ensisijainen tila

Ensisijainen tila

Toissijaiset tilat

Toissijaiset tilat

Toissijaiset tilat

viikonpäivä

viikonpäivä

viikonpäivä

alkamis- ja loppumispäivämäärä

alkamis- ja loppumispäivämäärä

alkamis- ja loppumispäivämäärä

vuorolla harrastettavat lajit

vuorolla harrastettavat lajit

vuorolla harrastettavat lajit

Arvio: hlöä/vuoro

Arvio: hlöä/vuoro

Arvio: hlöä/vuoro

Päätöksestä ilmoitetaan yhdyshenkilölle kirjallisesti. Mikäli myöntämämme aika tai paikka poikkeaa anotusta ja se ei sovi asiakkaalle, 
on asiakkaan vastuulla tehdä kirjallinen peruutus välittömästi asiakaspalveluumme. Vuoron luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on 
kielletty.

Miehet

alle 7 v.

Kilparyhmä

Naiset

7-12 v.

Harrasteryhmä

Pojat

13-19 v.

Tytöt

20-64 v. yli 65 v.

Lapset ja nuoret alle 20 v. Aikuiset. Sekavuoro (Sekavuorolla aikuisia ja nuoria liikkumassa)

______ – ______

______ – ______

______ – ______

_____ / _____ _____ – _____ / ____ _____

_____ / _____ _____ – _____ / ____ _____

_____ / _____ _____ – _____ / ____ _____

kellonaika

kellonaika

kellonaika

Yhdyshenkilön nimi Nimi (seuran/yrityksen/yhteisön/yksityishenkilön nimi)

Yhdyshenkilön yhteystiedot: Laskutustiedot:

Yhdyshenkilön sähköpostiosoite

Katuosoite

Katuosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Hakijan allekirjoitus (jos hakemus lähetetään tunnistettavasta sähköpostista, allekirjoitusta ei tarvita)Päiväys

lähetys
ohje
Täytettyäsi lomakkeen, klikkaa Lähetä lomake-painiketta, ohjelma opastaa lomakkeen lähettämisessä. Kun lähetys on onnistunut saat automaattisen vastaanottokuittauksen sähköpostiisi. 

Varaaja
Yhdistyksen kaikki hakemukset keskitetysti vain yhden yhteyshenkilön kautta!

Y-tunnus
Mikäli rekisteröidyllä yhdistyksellä on Y-tunnus, kirjaa se tähän. Muutoin kirjaa yhdistysrekisterinumero. Yksityisen asiakkaan hakemuksessa kirjaa tähän henkilötunnus.

Kotipaikkakunta
Rekisteröityneen yhdistyksen rekisterin mukainen paikkakunta. Mikäli kyseessä on yksityisen henkilön varaus, henkilön nykyinen kotipaikkakunta. Yrityksen varauksessa toimipaikan paikkakunta.

Sarjatasot
Sarjatasot esim. SM, 1. div., 2. div., A-juniorit SM, A-juniorit, Maakuntasarja, Työpaikkasarja, Harrastelijaliikunta, muu mikä?

Liikuntatilatoive
Kirjaa tähän , minkä mittaista ja montako vuoroa per viikko haette.

Laskutustiedot
Mikäli varaaja on yksityishenkilö, hän on myös laskutuksen yhdyshenkilö.

Yhdyshenkilön yhteystiedot
Yhdyshenkilölle ilmoitamme vuoropäätöksestä ja mahdollisista muutoksista varaukseen liittyen.

Liikuntatilatoive
Kirjaa tähän yhden toivotun vakiovuoron tilatoive (ensijainen tilatoive ja toissijaiset tilat) Tällä hakulomakkeella voit hakea kolmea eri vakiovuoroa samalle ryhmälle. Huomioi, että kyseessä on tilatoive.
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