Hei, sinä tuleva liikunnanohjaajaopiskelija!
… ja tervetuloa opiskelemaan Kajaanin Ammattikorkeakouluun liikunnan- ja vapaa-ajan
koulutusohjelmaan!
Tulevien 3,5 vuoden aikana tulet opiskelemaan monenlaisia liikunnanohjauksen taitoja sekä
toteuttamaan työelämälähtöisiä tapahtumia ja projekteja. Opinnoissa liikutat muita, mutta tulet
myös itse hyödyntämään kampuksemme monipuolisia liikuntatiloja, kuin myös kaupungin tarjoamia
upeita puitteita liikkumiseen.
Tästä syystä haluamme tarjota yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa mahdollisuuden ostaa
laadukkaita sisä- ja ulkoliikuntavaatteita edulliseen hintaan. Pakettiin kuuluu mm. laadukasta
vaatetta ulkoiluun sekä monikäyttöistä teknistä vaatetta vapaa-aikaan tai sisäliikuntaan. Paketin
hinta on 160e. Osaan vaatteista tulee KAMK:n logo ja ne toimivat vuosikurssin tiimivaatteina sekä
”uniformuna” eri tapahtumissa. Pakettiin kuuluvien vaatteiden lisäksi sinulla on mahdollisuus ostaa
myös muita yhteistyökumppaneidemme tarjoamia asusteita alennettuun hintaan.
Lisäämme tietoa vaatteista elokuun aikana. Järjestämme syyskuun aikana sovituspäivät, jolloin voit
käydä tutustumassa vaatteisiin/asusteisiin sekä sovittaa kokoja. Tuolloin voit myös päättää,
haluatko lunastaa paketin itsellesi.
Paketin lunastaminen on vapaaehtoista ja omakustanteista.
______________________________________________________________________________________

Welcome to study sport and leisure management at Kajaani University of
Applied Sciences!
Over the next 3,5 years, you will learn a wide range of sports management skills and implement
work-oriented events and projects. While studying, you enthusiast others to exercise. You will also
take advantage of the versatile sports facilities on our campus, as well as the wonderful setting of
the city.
That's why we want to offer the opportunity to buy high quality indoor and outdoor sportswear at
an affordable price from our partners. The package includes high-quality outdoor clothing as well as
technical clothing for leisure or indoor sports. Package price is 160e. Some of the clothes have
KAMK's logo and they serve as a team uniform for different events. In addition to the clothes
included in the package, you can also buy other accessories offered by our partners at a reduced
price.
You will get more information about clothing during august. During September, we will arrange
fitting days, where you will be able to see the clothes / accessories and fit the sizes. At that time,
you can also decide if you want to redeem the package for yourself.
Package redemption is voluntary and self-financed.

