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Kauden	  2018	  jäsenyys/pelioikeus	  laskutetaan	  yhdellä	  laskulla.	  	  Large	  ja	  Medium	  pelioikeuden	  voi	  maksaa	  
neljässä	  erässä.	  Laskun	  ikäluokitus	  perustuu	  syntymävuoteen.	  Erillistä	  jäsenmaksua	  ei	  enää	  ole.	  Hinnat	  on	  
kerrottu	  alempana.	  
	  
Valittavana	  on	  kolme	  erilaista	  pelioikeutta,	  joihin	  kaikkiin	  sisältyy	  jäsenyys.	  Mikäli	  haluat	  eri	  pelioikeuden,	  
kuin	  laskussasi	  on,	  tai	  vaadit	  puolisomaksua,	  	  ilmoita	  siitä	  sähköpostilla	  ville@kalafornia.com	  tai	  tekstiviestillä	  
0500-‐592812.	  Viestiin	  nimi,	  valitsemasi	  pelioikeus	  ja	  puolison	  nimi,	  jos	  vaadit	  puolisomaksua.	  Laskun	  summan	  
voit	  muuttaa	  omatoimisesti	  vastaamaan	  valitsemaasi	  pelioikeutta.	  Maksaessasi	  laskua	  noudata	  eräpäivää	  12.1.	  	  
ja	  käytä	  laskun	  viitenumeroa,	  jolloin	  maksu	  kohdistuu	  oikeaan	  henkilöön!	  
	  
Mikäli	  maksat	  pelioikeuden	  (Large	  tai	  Medium)	  neljässä	  erässä,	  ovat	  eräpäivät:	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  Erä	  12.1.	  	  /	  	  2.	  Erä	  12.2.	  	  /	  	  3.	  Erä	  12.3.	  	  	  /	  	  4.	  Erä	  12.4.	  	  	  (hintatiedot/maksuerät	  alempana)	  
Muista	  käyttää	  jokaisella	  maksukerralla	  alkuperäisen	  laskun	  viitenumeroa,	  jolloin	  maksu	  kohdistuu	  
oikeaan	  henkilöön.	  Noudata	  myös	  eräpäiviä.	  Erissä	  maksamisesta	  ei	  tarvitse	  erikseen	  ilmoittaa	  toimistoon.	  	  
	  
Työnantajan	  tuki	  pelaamiseen:	  	  Pelioikeutta	  voi	  maksaa	  työnantajan	  	  tuella.	  Katso	  lisää	  www.kalafornia.com.	  
	  
Opiskelija-‐alennukset:	  Opiskelijat	  saavat	  pelioikeusmaksut	  alennettuun	  hintaan.	  Opiskelijatodistus	  tulee	  
toimittaa	  kerholle	  8.1.	  mennessä,	  jolloin	  alennus	  huomioidaan.	  Todistusta	  ei	  tarvita,	  jos	  olet	  21-‐vuotias	  tai	  
nuorempi!	  Lähetä	  todistus	  kuvana	  sähköpostilla	  ville@kalafornia.com.	  
	  
Pelioikeudet	  ja	  kokonaishinnat	  2018	  Kalaforniassa	  ovat:	  
	  
Mini	  pelioikeus	  =	  4	  kerran	  sarjakortti	  ysireikäiselle	  (18r	  2:lla	  merkinnällä)	  +	  
pelioikeus	  par3-‐kentälle	  +	  jäsenyys	  

• Aikuiset:	  	   	   180€	  
• Juniorit:	  21v.	  ja	  opiskelijat	  24v.:	  	   	  	  	  85€	  

Sarjakortit	  rekisteröidään	  jäsenille	  klubilla	  ensimmäisen	  pelikerran	  yhteydessä	  edellyttäen,	  että	  
maksu	  on	  maksettu.	  Kun	  sarjakortti	  on	  pelattu	  loppuun,	  voi	  ostaa	  laajemman	  pelioikeuden	  
(huomiomme	  tällöin	  hinnassa	  jo	  maksamasi	  maksut)	  ,	  uuden	  sarjakortin	  (4xysi)	  80€;	  juniorit	  
21v/opiskelijat	  24v.	  50€;	  tai	  pelata	  jäsenhintaisella	  greenfeellä	  18r.	  45€	  ja	  9r.	  25€	  ,	  juniorit	  18r.	  20€	  
ja	  9r.	  10€.	  (normaali	  greenfee	  on	  50€	  arkisin	  ja	  55€	  viikonloppuina	  ja	  30€	  ysireikäisellä)	  .	  Par3	  
kentällä	  pelaat	  edelleen	  ilmaiseksi.	  
	  
Medium	  pelioikeus	  =	  rajaton	  pelioikeus	  9-‐reiän	  kentällä	  sekä	  par3-‐kentällä	  +	  jäsenyys	  
Voi	  maksaa	  4	  erässä.	  Eräpäivät	  12.1.	  /	  12.2.	  /	  12.3.	  /	  12.4.	  	  	  Maksu	  aina	  laskun	  viitenumerolla!	  

• Aikuiset:	  	   490€	  	  	   (	  tai	  4	  x	  126€	  =	  504€	  )	  
• Opiskelija	  24v.:	  	   185€	  	  	  	   (	  tai	  4	  	  x	  	  	  50€	  =	  200€	  )	  
• Juniorit	  21v.:	  	   185€	  	  	  	   (	  tai	  4	  	  x	  	  	  50€	  =	  200€	  )	  

18-‐reiän	  kierrokset	  greenfeellä	  25€,	  juniorit	  15€.	  Voit	  myös	  päivittää	  pelioikeutesi	  kauden	  aikana	  
Largeen.	  Huomioimme	  tällöin	  hinnassa	  jo	  maksamasi	  maksut.	  
	  
Large	  pelioikeus	  =	  rajaton	  pelioikeus	  18-‐	  ja	  9-‐reiän	  kentällä	  ja	  par3-‐kentällä+jäsenyys	  
Voi	  maksaa	  4	  erässä.	  Eräpäivät	  12.1.	  /	  12.2.	  /	  12.3.	  /	  12.4.	  	  	  Maksu	  aina	  laskun	  viitenumerolla!	  

• Aikuiset:	  	   665€	  	  	  	  	   (	  tai	  4	  x	  170€	  =	  680€	  )	  	  
• Puoliso*:	  	   530€	  	  	  	  	   (	  tai	  4	  x	  136€	  =	  544€	  )	  
• Opiskelija,	  yli	  24v:	  	   530€	  	  	  	  	   (	  tai	  4	  x	  136€	  =	  544€	  )	  
• Opiskelija	  24v:	  	   285€	  	  	  	   (	  tai	  4	  	  x	  	  	  75€	  =	  300€	  )	  
• Juniori	  19-‐21v:	  	   285€	  	  	  	   (	  tai	  4	  	  x	  	  	  75€	  =	  300€	  )	  
• Juniori	  18v:	  	   235€	  	  	  	   (	  tai	  4	  	  x	  	  	  62€	  =	  248€	  )	  	  

*	  puolisomaksu	  edellyttää	  Large	  pelioikeutta	  myös	  toisella	  puolisolla.	  	  
	  
Lisäetuja	  Large	  pelioikeudella:	  	  Largella	  pelaaville	  on	  tarjolla	  myös	  paljon	  mukavia	  etuja	  kauden	  mittaan:	  
greenfee	  alennuksia	  muille	  kentille,	  alennuksia	  rangekorteista,	  edullisia	  pelilippuja	  Yyteriin,	  Oikeus	  tuoda	  
vieraita	  Kalaforniaan	  edullisemmalla	  hinnalla	  ja	  niin	  edelleen.	  Eduista	  tiedotetaan	  tarkemmin	  kevään	  aikana.	  


