
Jyväskylän Agility Team ry 
 

KOULUTTAJAN 
KOULUTUSETUUSHAKEMUS 

 
 

 
 

 

Kouluttajan tiedot 
 

Nimi  

Tilinumero IBAN muodossa  

  

Olen kouluttanut 
 
Kokonaisen ryhmän (50 € / 4 kk) 

Puolikkaan ryhmän (25 € / 4 kk) 

Puolitoista ryhmää (75 € / 4 kk)    

Kokonaisen ryhmän x 2 (100 € / 4 kk)

Kokonaisen 1h mittaisen ryhmän (33 € / 4 kk)

muu, mikä

Koulutus johon haen etuutta
jos haet etuutta useampaan koulutukseen, täytä jokaisen tiedot erikseen
 
KOULUTUS 1  

Koulutuksen päivämäärä  

Koulutuksen tiedot   

Hinta  

Lisätiedot (tarvittaessa)  

 

KOULUTUS 2  

Koulutuksen päivämäärä  

Koulutuksen tiedot  

Hinta  

Lisätiedot (tarvittaessa)  

 

KOULUTUS 3  

Koulutuksen päivämäärä  

Koulutuksen tiedot  

Hinta  

Lisätiedot (tarvittaessa)  

 

 
Liitä hakemukseen kuitti koulutuksesta, johon haet etuutta 



Jyväskylän Agility Team ry

KOULUTTAJAN MATKALASKU

Nimi 
Hetu

pvm Matka (mistä - minne - takaisin) km á yht.

Maksetaan

Kouluttajan tilinumero

Kilometrikorvausta maksetaan max. 80 € koko ja 40 € puolikkaan jakson kouluttajille.

FI

OLEN KOULUTTANUT
Samana/eri päivänä
kuin treenaan?


	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text1: 
	áRow6: 0,43
	kmRow15: 
	pvmRow4: 
	áRow13: 0,43
	pvmRow20: 
	yhtRow16: 0
	Matka mistä  minne  takaisinRow19: 
	pvmRow13: 
	Matka mistä  minne  takaisinRow18: 
	pvmRow5: 
	áRow12: 0,43
	áRow8: 0,43
	kmRow9: 
	áRow10: 0,43
	yhtRow6: 0
	áRow2: 0,43
	Matka mistä  minne  takaisinRow15: 
	pvmRow11: 
	kmRow16: 
	yhtRow3: 0
	pvmRow12: 
	Sotu: 
	FI: 
	yhtRow5: 0
	Teksti4: 0,43
	Matka mistä  minne  takaisinRow1: 
	pvmRow9: 
	pvmRow14: 
	áRow14: 0,43
	kmRow3: 
	yhtRow12: 0
	pvmRow6: 
	yhtRow14: 0
	áRow3: 0,43
	pvmRow8: 
	pvmRow3: 
	kmRow11: 
	áRow16: 0,43
	kmRow5: 
	yhtRow4: 0
	pvmRow19: 
	Matka mistä  minne  takaisinRow9: 
	Matka mistä  minne  takaisinRow16: 
	Matka mistä  minne  takaisinRow12: 
	Matka mistä  minne  takaisinRow10: 
	kmRow4: 
	yhtRow20: 0
	kmRow6: 
	pvmRow2: 
	kmRow12: 
	áRow18: 0,43
	yhtRow15: 0
	yhtRow11: 0
	pvmRow18: 
	yhtRow2: 0
	yhtMaksetaan: 0
	pvmRow10: 
	pvmRow7: 
	Matka mistä  minne  takaisinRow7: 
	Matka mistä  minne  takaisinRow20: 
	yhtRow19: 0
	Nimi: 
	pvmRow15: 
	kmRow20: 
	áRow19: 0,43
	áRow1: 0,43
	áRow17: 0,43
	yhtRow10: 0
	kmRow10: 
	yhtRow9: 0
	kmRow8: 
	Matka mistä  minne  takaisinRow2: 
	pvmRow17: 
	áRow9: 0,43
	kmRow18: 
	yhtRow13: 0
	áRow20: 0,43
	Matka mistä  minne  takaisinRow17: 
	Matka mistä  minne  takaisinRow13: 
	áRow7: 0,43
	pvmRow1: 
	pvmRow16: 
	Matka mistä  minne  takaisinRow8: 
	áRow15: 0,43
	áRow5: 0,43
	yhtRow18: 0
	Matka mistä  minne  takaisinRow6: 
	yhtRow8: 0
	kmRow19: 
	kmRow17: 
	yhtRow1: 0
	kmRow13: 
	kmRow1: 
	áRow4: 0,43
	Matka mistä  minne  takaisinRow11: 
	áRow11: 0,43
	kmRow2: 
	kmRow7: 
	yhtRow7: 0
	Matka mistä  minne  takaisinRow4: 
	Matka mistä  minne  takaisinRow14: 
	Matka mistä  minne  takaisinRow5: 
	yhtRow17: 0
	kmRow14: 
	Matka mistä  minne  takaisinRow3: 
	Text25: 


