
KORYU JISSEN BUJITSU RY  MATKA JA KULULASKU 
Dento Shito-Ryu karate 
JOENSUU FINLAND  

WWW.KJB-JOENSUU.COM Koryu Jissen Bujitsu ry  Y-tunnus 2939806-7
P. +358 45 170 1554  INFO@KJB-JOENSUU.COM REK.NO 222.157

LASKUTUSTIEDOT 

SAAJAN NIMI:  __________________________________________________ 

AIKA:  ___________________ PAIKKA: ____________________ 

PANKKIYHTEYS:      IBAN _____________________________________________                         

KULUT YHTEENSÄ: ___________________ € (Euroa) 

SELVITYSKULUISTA 

LEIRI 
KOULUTUS 
KILPAILU     
KOULUTTAJATOIMINTA TALKOO / VASTAAVA 
MUU KULU __________________________________________________ 

KUVAUS: __________________________________________________ 

AIKA: _______________________ - _________________________ 

PAIKKA: __________________________________________________ 

KULUT: 

Matkakulut: __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Majoituskulut: __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Ruokailukulut: __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Muut kulut: __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Laskuun on liitettävä kuittikopiot maksutapahtumista maksua varten. Ilman kuittikopiota ja tätä liitettä 
kuluja ei korvata hakijalle. Polttoainekulut maksetaan kulutetun polttoaineen mukaan. Kaikista kuluista 
tulee sopia ennakkoon. Liitteet ja tämä kululasku lähetetään sähköisesti info@kjb-joensuu.com. 

Kouluttajatoiminta, matkakorvaus on 0,20€/km kun toimii vastuullisena opettajana / kouluttajana Koryu 
Jissen Bujitsu ry:n harjoituksissa tai järjestetyssä tilaisuudessa. Matkakulukohtaan voit kirjoittaa käytetyn 
reitin ja pituuden kilometreinä sekä opetuskertojenmäärät. Opetuskerrat tulee vastata harjoituksissa 
käytettävään läsnäololistaan.   

Majoitus ja ruokailukulujen osalta tulee merkitä kuluista; missä ja milloin sekä henkilöt ketä veloitus koskee. 
Tarvittaessa seuran hallituksella on oikeus tarkistaa, evätä tai muuttaa maksettavaa summaa, mikäli 
sovituista maksettavista kuluista poiketaan tai tarkistuksen yhteydessä huomataan virhe. Muutos ilmoitetaan 
suullisesti hakijalle.  
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