
                                                      
 

 
 

SULKAPALLOEDUT JÄSENILLE 1.10.2020 alkaen 
 

Sulkapallo sisältyy ainoastaan yhdistelmäjäsenyyteen kuntosali & muu liikunta 

 
1. Jäsenet tekevät varauksen soittamalla asiakaspalveluun aikaisintaan 2 tuntia 

ennen pelivuoroa.  
 

2. Verkossa tehty varaus edellyttää aina kentän maksamista varauksen 
yhteydessä. Alennusta ei saa jälkikäteen asiakaspalvelussa.  Varauksen voi 
tehdä ainoastaan kentälle, joka ei ole vakiovuorolaisen myyntiin laittama. 
 

3. Sulkapalloedut ovat voimassa ainoastaan Forever Matinkylän Premium- salin 
jäsenille. Halutessasi voit siirtää jäsenyyden Matinkylään, jotta saat alla 
mainitut hinnat käyttöösi. 
 

4. Mikäli sinulla on voimassa määräaikainen sopimus kuntosalille, uudet 
sopimusehdot astuvat voimaan 1.10.2020 alkaen. Voit päivittää sopimuksen 
muu liikunta -korttiin klubimme asiakaspalvelussa. 
 

5. Jos pelivuoroon tulee yksikin ei-jäsen / vain kuntosali -jäsen, hän maksaa 
puolet kenttähinnasta. 

 

Kenttähinnat 

 
Arkisin klo 7:00 – 15:30 (klo 15:30 alkava vuoro sisältyy)   0€ tai 8,50€/h* 
Arkisin klo 16:00-21:30        11,50€/h  
Arkisin viimeinen vuoro        0€ tai 8,50€/h* 
Viikonloppuisin          11,50€/h  
                          
*Jos kentällä on yksikin ei jäsen tai ei muu liikunta-korttilainen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      
 

 
 

BADMINTON FOR MEMBERS  
starting from 1.10.2020 

 

Badminton is only included in memberships containing gym + all exercise 
 

 
1. Members can book courts two hours in advance by calling Forever Matinkylä 

reception.  

 

2. Online bookings are charged as the reservations are made, there will be no 

discount or refund afterwards. The bookings can only be made on free courts, 

not on pre-paid courts that are put up for sale. 

 
3. Benefits for badminton only apply on members of Forever Matinkylä. 

 
4. If a fixed term membership is still on-going, new terms apply starting from 

1.10.2020. Any contract can be upgraded to include all exercise at the reception. 

 
5. One or more non-member / only gym member playing pay for half the court. 

 
 
Court prices 
Weekdays  7:00 – 15:30 (courts starting 15:30 is considered as discount time)  0€ or 8,50€/h* 
Weekdays 16:00-21:30         11,50€/h  
Weekdays last court         0€ or 8,50€/h* 

Weekends            11,50€/h  
                          
*If there is one or more non-members / only gym members. 

 


