JÄSENLOMAKE (opiskelijakortti)
MEMBERSHIP FORM (student card)
Muista ottaa itsestäsi kasvokuva (passikuvan tyylinen) vaaleaa
taustaa vasten siten, että kasvot näkyvät selvästi.
Remember to take a portrait (like a passport photograph) of yourself
against a light background so the face stand out clearly.
Syntymäaika / Date of birth

Puhelin / Telephone

Sukunimi / Last name

Opiskelijanumero / Student number

Etunimet / First names

Ryhmätunnus / Group

Liimaa valokuva tähän /
Attach your photograph here
with glue
Kirjoita nimesi ja
syntymäaikasi
valokuvan taakse /
Write your name and the
date of birth on the back
of the photo

Olen oikeutettu opiskelijakorttiin (katso myöntämisehdot lomakkeen toiselta puolelta)
I am entitled to a student card (see the terms on the backside of this form)

Yhteystietojani saa käyttää opiskelijakunnan suoramarkkinoinnissa.
My contact information may be given out for commercial purposes.
Kyllä / Yes

Ei / No

Allekirjoitus
- Allekirjoittaessani ja jäsenmaksun maksaessani liityn Kajaanin ammattikorkeakoulun
opiskelijakunnan jäseneksi. Tällä lomakkeella annetut tiedot rekisteröidään yhdistyslain (503/1989) 11
§ tarkoitettuun jäsenluetteloon. Jäsenluetteloa koskeva henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §
tarkoitettu rekisteriseloste on luettavissa Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimistolla,
osoitteessa Ketunpolku 1, 87100 KAJAANI.
- Allekirjoittaessani annan Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalle oikeuden tarkistaa ja
päivittää opiskeluoikeuteni ja henkilötietoni Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelija- ja
opintotietorekisteri Asiosta.
- Allekirjoittaessani olen saanut tietooni lomakkeen taakse painetut opiskelijakortin myöntämisehdot.
Signature
- By signing and paying the membership fee, I indicate that I want to join Kajaanin
ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (Student Union KAMO) as a member. The information given by
me in this form will be transferred into the member registry file (Law About Registered Associations
503/1989, 11 §). The Description of the file can be seen at KAMO’s office in Ketunpolku 1, 87100
KAJAANI (Personal Data Act 523/1999, 10 & 24 §).
- By signing, I indicate that I give KAMO the right to control and update my study time entitlement and
personal data from the Kajaani University of Applied Sciences study information system Asio.
- By signing, I indicate that I agree to the terms of card (printed on the back of this form).
Paikka ja aika / Place and date

Allekirjoitus / Signature

TOIMINTAOHJE:
1. Täytä tämä jäsenlomake kokonaan. Muista allekirjoitus.
2. Maksa jäsen- ja korttimaksu, 32 euroa, KAMOn pankkitilille FI36 5760 0320 0874 62 ja käytä maksaessasi
viitettä 2011. Voit maksaa jäsenmaksun myös opintojen alettua Kaffé Taukoon. Säilytä kuitti.
3. Postita tämä lomake ja kuitti osoitteella: KAMO / Opiskelijakorttitilaus, PL 52, 87101 KAJAANI. Voit myös
palauttaa täytetyn lomakkeen opintojesi alkuvaiheessa Kaffé Taukoon.
4. Valmiin opiskelijakortin voi noutaa Kaffé Tauosta. Opiskelijakortin toimittaminen kestää 2 - 3 viikkoa.
Opiskelijakortin myöntämisehdot
1. Suoritat ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää amk-tutkintoa KAMKissa.
2. Olet ilmoittautunut läsnäolevaksi lukukaudelle / lukuvuodelle.
3. Liityt jäseneksi omaan opiskelijakuntaasi eli KAMOon.
Avoimen ammattikorkeakoulun tai polkuopintoja suorittaville ei tällä hetkellä ole saatavilla opiskelijakorttia
opiskelijakunnan kautta.
Lisätiedot ja kysymykset: Toiminnanjohtaja Mira Nukari (mira.nukari@kamk.fi).

INSTRUCTIONS:
1. Fill out this membership form. Remember to sign the form.
2. Pay the membership and card fee, 32 euro, either into the bank account of KAMO: FI36 5760 0320 0874 62
(remember to mention the reference number 2011) or at Kaffé Tauko. Save the receipt.
3. Mail this form and the bank receipt to: KAMO / Student Card Application, P.O Box 52, 87101 KAJAANI, Finland. Or
you can bring the form to Kaffé Tauko at the beginning of your studies.
4. You can pick up your Student card from Kaffé Tauko. The delivery time is 2 – 3 weeks.
Conditions to be full filled for the student card
1. You are a bachelor or a master's student at KAMK or you are an exchange student at KAMK.
2. You have enrolled yourself as present for the study semester / year.
3. You join as a member in your own student union
There is no student card available for Open university or study path students at the moment.
Additional information: Executive Director Mira Nukari (mira.nukari@kamk.fi).

