Ohje Kajaanin Judokerhon jäsenmaksujen maksamisesta syyskausi 2018
Judokerhon syyskauden 2018 jäsen- ja kausimaksujen maksaminen tapahtuu Suomisport-palvelussa (www.suomisport.fi). Suomisport-palveluun
kannattaa kirjautua tietokoneen nettiselaimella, koska mobiililaitteilla (tabletti, matkapuhelin) selainnäkymä on erilainen, esim. kaikki valikot eivät ole
näkyvissä. Huomioittehan, että Judoliiton jäsenyyden ja samalla OP-vakuutuksen voimaan tulemiseksi, kannattaa jäsen- ja kausimaksu maksaa
mahdollisimman pian syyskauden alkaessa. Judoliiton jäsenyyskausi ja OP vakuutus ovat voimassa ajalla 1.9.2018 – 31.8.2019 ja tulevat voimaan heti
Suomisportissa tehdyn ostotapahtuman jälkeen!
Uusien Judokerhon jäsenten täytyy rekisteröityä ensin Suomisport-palveluun. Alaikäisen judokan ollessa kyseessä täytyy hänen huoltajansa tehdä
itselleen Suomisport-profiili, jonka jälkeen hän liittää lapsensa oman profiilinsa alle. Ohjeet Suomisport-palveluun rekisteröitymisestä löytyvät
Kajaanin Judokerhon nettisivuilta https://www.kajaaninjudokerho.fi/materiaalit/suomisport-materiaalit/ Ohje Suomisport rekisteröityminen ja
profiilin luominen.pdf
HUOM! Mikäli perheessä on useampi judoka Judokerhon jäsenenä, maksakaa normaalisti seurajäsenyysmaksut. Perheenjäsenalennukset palautetaan
teille maksutapahtuman jälkeen. Palautusta varten pyydetään olemaan yhteydessä 044-5168428 tai kajaaninjudokerho@gmail.com.

Kirjaudu sisään Suomisport-palveluun tietokoneen nettiselaimella
osoitteessa www.suomisport.fi
Sisäänkirjautumisessa voit käyttää joko matkapuhelimen numeroa tai
sähköpostisoitetta.

Sisäänkirjautumisen jälkeen valitse ylävalikosta kohta ”Ostamaan”.

”Mitä olet ostamassa?” -valikosta valitse kohta ”Jäsenyyden”.
Tämän jälkeen aukeavalta sivulta ”Jäseneksi seuraan?” valitse haluatko ostaa
jäsenyyden itsellesi vai lapsellesi.
Kirjoita ”Mihin seuraan haluat liittyä?” hakukenttään ”Kajaanin Judokerho”
ja klikkaa alle tulevaa Kajaanin Judokerho -nimeä.
Valitse nyt eri seurajäsenyystyypeistä se, minkä haluat maksaa. Valittavissa
olevat jäsenyystyypit ovat:
• Aikuisten jatkokurssi ja kuntojudo 2018-2019 (vanhat aikuisten jatkokurssilaiset ja kuntojudokat)
• Aikuisten peruskurssi ja kuntojudo 2018 -2019 (valitse tämä, jos olet uusi aikuisten peruskurssilainen
tai uusi Judokerhon jäsen)
• Jatkokurssi I-IV ja Kilpajudo (valitse tämä, jos olet jatkokurssilla tai Kilpajudossa
• Lasten ja nuorten peruskurssi 2018 - 2019, jatkavat judokat (valitse tämä, jos olet ollut
aiemmin Judokerhon muksujudossa)
• Lasten ja nuorten peruskurssi 2018 - 2019, uudet judokat (valitse tämä, jos olet uusi
syksyllä 2018 aloittanut judoka)
• Muksujudo 2018 - 2019, uudet judokat (valitse tämä, jos olet uusi muksujudoka)
• Muksujudo 2018 - 2019, vanhat judokat

Jäsenyystyypin valinnan jälkeen pääset maksamaan valitsemasi jäsenyyden
sivun alaosasta kohdasta ”Jatketaan maksamaan…”
Voit valita useista eri maksutapaehdoista sinulle sopivimman (mm. eri
pankkien verkkomaksut, korttimaksu tai lasku tai erämaksu)
Huom! Maksutavan valinnan jälkeen sinun täytyy hyväksyä
jäsentietojen siirtymiseen sekä rekisteriselosteeseen että Judokerhon
sääntöihin liittyvät kohdat, ennen kuin pääset jatkamaan maksutapahtumaan
Onnistuneen maksutapahtuman jälkeen saat tiedon sähköpostiisi ja Suomisportprofiilsii etusivulle tulee näkyviin voimassa oleva Kajaanin Judokerhon ja Suomen
Judoliiton jäsenyys, joka on voimassa maksupäivästä 31.8.2019 saakka.
Mahdollisissa ongelmatilanteissa yhteydenotot 044-516 8428 ja spostilla
kajaaninjudokerho@gmail.com

