VSKU Tiedote syksy 2020.2
TÄRKEITÄ ASIOITA LUETHAN HUOLELLA:
•
•
•
•

Syysloman ohjelmaa ja aikataulumuutoksia, huomio muutokset
Vielä ehdit tilaamaan #GOVSKU T-paidan
Laskutusasiaa
Haethan lapsesi ajallaan harjoituksista

SYYSLOMAN OHJELMAA
MIKSULASSA JA VESKULASSA torstai 8.10- keskiviikko 14.10 harjoitukset peruutettu!
Harjoitukset normaalisti syyslomalla Veskulassa ja Miksulassa torstai 15.10- su 18.10. Järjestämme
kansalliset naisten telinevoimistelukilpailut , joiden vuoksi to 8.10-su 11.10 on peruutettu , näiden
korvaavat tunnit siis syyslomalla to 15.10-su 18.10.
PIIROSELLA kaikki tunnit normaalisti vk 41 ja 42.
SYYSLOMAN LEIRIPÄIVÄT MIKSULASSA ALAKOULUIKÄISILLE
ma 12.10, ti 13.10 ja ke 14.10 klo 9.00–15.30
-telinevoimistelua, parkouria , freegymiä
- 35 € / päivä, sisältää lämpimän lounaan ja välipalan
- vastuuohjaajina kokeneet ja osaavat Hannele Yläranta ja Samu Gråsten
-ilmoittautuminen jäsenrekisteriin LOMAKKEELLA. Kaikkiin päiviin ilmoittaudutaan erikseen.
Leiripäivät tarkoitettu nykyisille harrastajille ja uusille harrastajille
Lisätietoa: 0503661233 ma-to klo 10–12 tai WhatsApp-viestillä.
SYYSLOMAN VAPAAVUOROT
ma 12.10, ti 13.10 ja ke 14.10 MIKSULASSA, Huoltotie 4, Tuusula
- 5 € / osallistuja
klo 16.30–18.00 alle 8 vuotiaat ( alle 5 v aikuisen kanssa)
klo 18.00–19.30 n 9–13 vuotiaat
klo 19.30–21 yli 13- vuotiaat

AIKA TILATA #GOVSKU T-PAITA
TAI VALKOINEN #GOVSKU kasvomaski
Tilaa 19.9 mennessä JÄSENREKISTERISTÄ LOMAKKEELLA
Laadukkaat B&C T-paidat
Lasten koot 104–110 cm, 116–122 cm, 128–134 cm, 140–146 cm 152–158 cm hinta 20 €
Aikuisten UNISEX koot XS-XXL 25 €,3XL 30 €
Naisten bodyfit koot XS-XL 25 €
Kasvomaskit valkoinen #GOVSKU tekstillä
Aikuisten malli 13 €
Lasten malli 11 €
LASKUTUSASIAA:
Ilmoittautumisen yhteydessä järjestelmä on tehnyt syyskauden laskun, jossa ilmoittautumismaksu
20 €/ryhmä on hyvitetty. Laskujen eräpäivä oli 14.9.
Jos olet hukannut laskun tai siinä on epäselvää laita sähköpostia: vsku.laskutus@gmail.fi. Löydät
laskusi myös jäsenrekisteristä, josta löydät laskun tiedot.
Olethan ajoissa hakemassa lastasi harjoituksista
Tulethan hakemaan lapsesi ajoissa harjoituksista. Varsinkin Miksulassa lapset on haettava ajoissa
ulko-ovelta. Tunnit päätetään 5 min ennen merkittyä harjoitusajan päättymistä, jolloin lapset ovat
noudettavissa harjoituksen päättymisajankohtana. Ohjaajillamme ei ole aikaa odotella lasten
kanssa hakua. Miksulassa lapset on opastettu odottamaan myöhästyneitä vanhempia
pukuhuoneessa, josta voi hakea lapsen harjoituksen päättymisen jälkeen.

