KLAUKKALAN NUORISOSEURA RY
JÄSENTIEDOTE SYKSY 2012

Harrastussyksy on käynnistynyt!

Vuosi 2012 on Klaukkalan Nuorisoseuran 90. toimintavuosi ja juhlimme nyt syksyllä hyvästä syystä seuran
pitkää taivalta Klaukkalassa. Tästä tiedotteesta löydät tärkeitä asioita harrastajille ja perheille sekä tietoa
syksyn aikatauluista.
•
Nuorisoseuran ohjaajien ja johtokunnan yhteystiedot löydät nettisivuiltamme: www.klans.fi.
•

Kerhoissa saatetaan valokuvata lapsia. Mikäli et halua lastasi kuvattavan ilmoita tästä ohjaajalle.

•

Huomioithan Roinelan pihassa autoillessasi, että pihassa liikkuu paljon pieniä lapsia. Varovaisuutta!

•

Seuran syyskokous järjestetään ma 19.11.2012 klo 19.00 Roinelassa. Tervetuloa mukaan!

Jäsenmaksut
Ohjaajat jakavat maksulaput / maksulaput postitetaan koteihin lokakuun aikana. Kerholaiset maksavat
jokaisesta harrastusryhmästä erillisen maksun. Vanhemmat voivat liittyä halutessaan seuran jäseniksi
tukeakseen toimintaa. Kerhomaksu sisältää seuran jäsenyyden, tapaturmavakuutuksen sekä Kalevan
Nuorten jäsenkortin.
Teatteri, kansantanssi, Tempoa Tenaviin –ryhmät
35€/ lukukausi (alle kouluikäiset)
50€/ lukukausi (Tempoa Tenaviin, sisältäen aikuisen ja lapsen harrastusmaksun)
50€/ lukukausi (kouluikäiset)
20€/ vuosi (jäsenmaksu)
Sirkus-ryhmät (jäsenmaksu sisältyy hintaan)
2006-2009 syntyneet 90€/ lukukausi
2004-2005 syntyneet 110€/ lukukausi
2000-2003 syntyneet 130€/ lukukausi
Syksyn 2012 tärkeät päivämäärät

Avoimet ovet – vanhemmat ja muut mukaan

vko 40 (1.-7.10.2012)

Syysloma – ei harjoituksia
90-vuotisjuhlaviikko
*** JUHLADISCO ***
90-v pääjuhla
Joulujuhla – kansantanssi, sirkus, Tempoa Tenaviin
Joulujuhla - teatteri
Syyskausi päättyy joulujuhlaan. Kevätkausi aloitetaan
Seurisleiri – lisätietoa keväällä

vko 43 (22. -28.10.2012)
vko 44 (29.9.-2.10.2012)
pe 2.11.2012
la 3.11.2012
su 9.12.2012
ti 12.12.2012
viikolla 2.
9.-10.2.2012

Muistutus jäseneduista! Kalevan Nuorten jäsenkorttia esittämällä saat seuraavat edut paikallisilta yrittäjiltä:
Roinelan vuokraus

25 % alennus vuokrahinnoista kaikille jäsenille (ei edellytä korttia)

Ali-Ollin Alpakkatila

Korttia esittämällä ilmainen sisäänpääsy

JS jalkine

10% alennus normaalihintaisista kengistä

Sportia Klaukkala
Mari Ilo

15% alennus normaalihintaisista tuotteista (ei koske polkupyöriä,
sykemittareita ja kuntolaitteita)
10% alennus normaalihintaisista tuotteista

Kirjakarita Oy

TopModel -sarjan tuotteet -10%

Juhlat, merkkipäivät, kokoukset, saunaillat...

Roinelassa on monipuoliset ja tunnelmalliset tilat kaikkiin tapahtumiin.
Lisätiedot ja Roinelan vuokraus: p. 044-253 7139
Klaukkalan Nuorisoseura
Seurantie 2
01800 Klaukkala

Puhelin
pj 0500-819008
talonmies 044 - 253 7139

www.klans.fi
www.roinela.fi

