WCV CHEERLEADERS | LASKUTUSKÄYTÄNNÖT
Harrastuksen aloittaminen ja maksut
Uudet harrastajat osallistuvat starttikursseille tai avoimiin treeneihin/kokeilujaksoihin.
Starttikurssi = maksullinen ja erikseen järjestettävä kurssi. Kurssille osallistuminen ei vaadi seuran
jäsenyyttä, eikä kurssin ajalta peritä kausimaksua, vaan kurssi laskutetaan kertaluontoisesti. Kurssille voi
osallistua, vaikka ei harrastusta jatkaisikaan. Starttikursseille ilmoittaudutaan erikseen ja ilmoittautuneen
tulee täyttää tietonsa myClub –järjestelmään laskutusta varten.
Avoimet treenit / kokeilujakso = maksuton ja tietyllä aikavälillä toteutettava erillinen lajiin
tutustumiskampanja. Avoimet treenit / kokeilujakso kampanjan aikana ei vaadi seuran jäsenyyttä, eikä
jakson ajalta peritä mitään maksuja. Kokeilujakson jälkeen on tehtävä päätös jatkaako lajia harrastajana,
jolloin maksettavaksi tulevat seuran jäsenmaksu ja kausimaksu.
2 ilmaista kokeilukertaa = maksuton mahdollisuus tutustua lajiin 2 harjoituskerran ajan. Tutustumiskerrat
tulee toteuttaa peräkkäisinä harjoituskertoina. Tutustumiskerrat ovat maksuttomia vain niille henkilöille,
jotka eivät ole olleet seuran jäseniä aiemmin ja joille laji on tuntematon. Ilmaiset 2 kokeilukertaa eivät vaadi
seuran jäsenyyttä, eikä ilmaiskerroista peritä maksuja. Kokeilukertojen jälkeen on tehtävä päätös, jatkaako
lajia harrastajana, jolloin maksettavaksi tulevat seuran jäsen maksu ja kausimaksu.
Avoimien treenien / kokeilujakson sekä 2 ilmaisen kokeilukerran jälkeen, tulee täysi-ikäisen harrastajan tai
alaikäisen harrastajan huoltajan täyttää myClub-järjestelmään harrastajan tiedot, mikäli jatkaa harrastusta.
Ilmoittautuminen tapahtuu seuran nettisivujen etusivulta löytyvän myClub-linkin kautta.
Täytettyään tiedot myClubiin harrastaja liittyy seuran jäseneksi ja on velvoitettu tuntemaan seuran yleiset
säännöt, tietosuoja- ja laskutuskäytännöt sekä noudattamaan niitä. Jokaisen jäsenen tai alaikäisen jäsenen
huoltajan vastuulla on itse tutustua edellä mainittuihin dokumentteihin ennen toimintaan liittymistä.
Seuran laskutuskäytännöt tulee hyväksyä liittyessään mukaan toimintaan.
Täytettyään tiedot myClubiin jäsen saa ilmoittamaansa sähköpostiin tunnukset, joiden avulla hän pääsee
kirjautumaan myClubiin ja pystyy päivittämään tietonsa, ilmoittautumaan tapahtumiin ja tarkastelemaan
laskujaan. MyClub-tunnuksella pystyy seuraamaan jäsenen avoimia ja maksettuja maksuja.
Maksuvelvollisuus
Henkilö on maksuvelvollinen kaikista niistä laskuista, jotka hänelle on lähetetty ilmoittautumispäivän sekä
virallisen jäseneroamisilmoituksen lähettämispäivän välisenä aikana, ellei muusta ole tänä aikana erikseen
sovittu. Mikäli jättää eroilmoituksen, kannattaa se ajoittaa ennen seuraavan kausimaksujen laskutuserän
lähettämistä. Jäsenelle jo lähetettyjä laskuja ei mitätöidä seurasta eroamisen vuoksi. Tämä koskee kaikkia
laskuja, kuten varainkeruumyyntikampanjoiden tilityslaskut, leirilaskut, kausimaksulaskut jne.
HUOM! Jo maksettuja seuramaksuja ei palauteta!

Laskutustiedot
Täysi-ikäinen harrastaja tai alaikäisen harrastajan huoltaja on vastuussa jäsenen laskutustietojen
päivittämisestä myClubiin. Täysi-ikäinen harrastaja tai alaikäisen huoltaja on vastuussa siitä, että on
täyttänyt järjestelmään oikean laskutussähköpostiosoitteen sekä osoite- ja muut yhteystiedot ja tallentanut
viestiasetukset siten, että laskuja maksava henkilö saa laskut sähköpostiinsa. Tarkistathan myös
roskapostikansion, sillä jotkut palvelimet ohjaavat järjestelmästä tulleet viestit suoraan roskapostiksi.
Laskujen vastaanottaja (velallinen) alaikäisillä jäsenillä on aina 1 huoltajaksi merkitty henkilö. Mikäli
laskutusosoite vaihtuu, on täysi-ikäisen harrastajan tai alaikäisen harrastajan huoltajan vastuulla päivittää
uusi osoite järjestelmään.
HUOM! WCV:n laskutus tapahtuu aina sähköisesti! Seuran laskut on mahdollista tilata myös e-laskuna
omasta verkkopankista. Huoltaja/huoltajat vastaavat alaikäisen harrastajan kaikista harrastukseen liittyvistä
maksuista.
Maksuhuomautukset ja perintä
Seuran lähettämien laskujen maksuaika on normaalisti 14 päivää. Mikäli laskua ei ole maksettu ajallaan,
lähetetään laskusta maksuton huomautuslasku 14 vrk laskun erääntymisen jälkeen sähköpostitse. Mikäli
laskua ei ole maksettu vielä 28 vrk laskun erääntymisen jälkeen, siirtyy laskun käsittely perintätoimisto OK
Perinnälle.
Perintätoimisto lisää käsittely- ja viivästyskuluja perintään edenneille laskuille, joten suosittelemme
maksamaan seuramaksut ajallaan.
Toimintakielto
Mikäli OK Perinnän kanssa ei tehdä aktiivista ja toimivaa maksusuunnitelmaa perinnässä olevista laskuista
kuukauden sisällä laskun perintään lähettämisestä, astuu jäsenen osalta voimaan toimintakielto, josta seura
tiedottaa huoltajia sekä valmentajia. Toimintakielto tarkoittaa sitä, että harrastaja ei saa osallistua
harjoituksiin, leireihin, kilpailuihin tai muihin seuran järjestämiin tapahtumiin ennen kuin maksuasiat
seuran kanssa on selvitetty (esimerkiksi todistettavasti voimassa oleva maksusuunnitelma luotu
perintätoimiston kanssa ja laskujen aktiivinen maksaminen joo seuralle tai perintätoimistoon). Mikäli
harrastaja saapuu toimintakiellosta huolimatta harjoituksiin tai muihin tapahtumiin, otetaan hänen
huoltajaansa yhteyttä puhelimitse. Mikäli yhteyttä ei saada, viimeisenä keinona on käännyttää harrastaja
pois harjoituksista tai muusta tapahtumasta paikan päällä.

Maksuaika ja osamaksu
Mikäli harrastajan tai harrastajan huoltajan taloudellinen tilanne on väliaikaisesti heikko, voidaan laskuille
pyynnöstä myöntää seuran sisäisesti maksuaikaa edellyttäen, että velallisella ei ole edeltäviä
maksuhäiriöitä tai seuran laskuja perinnässä. Pyyntöä tehdessä on ilmoitettava päivämäärä, jolloin lasku on
maksettu kokonaisuudessaan. Kirjallinen ja vapaamuotoinen maksuaika-anomus tai osamaksuanomus tulee
tehdä sähköpostitse osoitteeseen wcvcheer@gmail.com
Huom! Varainkeruumyyntien laskuille myönnetään maksimissaan 14 vrk lisämaksuaikaa! Laskut
myydyistä tuotteista tulee maksaa aina kampanjan aikapuitteissa.

Laskuja voi maksaa myös osissa, mutta ainoastaan pyynnöstä. Osamaksun maksuerät
voi määrittää itse. Pyyntöä tehdessä tulee ilmoittaa päivämäärä, jolloin lasku on kuitattu
kokonaisuudessaan sekä montako maksuerää tälle ajalle tarvitaan.
Myyjäkohtaiset varainkeruulaskut tulee myös aina maksaa kertasuorituksena kampanjan puitteissa, ellei
niiden osamaksusta ole sovittu erikseen yllä mainitulla tavalla. Älä siis anna varainkeruulaskusi tietoja
tuotteiden ostajille ja pyydä maksamaan suoraan seuralle.

Seuramaksut
KAUSIMAKSU
Kauden aikana maksetaan kausimaksu, joka laskutetaan neljässä erässä sekä syys- että kevätkaudella.
Kunkin laskutuskauden pituus on n. 5-6 treeniviikkoa. Kausimaksun voi halutessaan maksaa koko
toimintakaudelta kerralla, jolloin kertasummasta saa 10% alennuksen. Mikäli haluaa maksaa koko
kausimaksun yhdellä kertaa, tulee asiasta olla yhteydessä osoitteeseen wcvcheer@gmail.com ennen uuden
toimintakauden ensimmäistä laskutuserää (elokuussa).
Kausimaksuun sisältyy harjoituksia kunkin joukkueen vakioharjoitusvuorojen tuntimäärien mukaisesti sekä
joukkueen oma sisäinen leiritoiminta (ei ulkopuoliset kouluttajat). Huomioittehan, että osaan
laskutusjaksoista sisältyy myös seuran yhteisiä loma-aikoja, jotka ilmoitetaan kauden alussa joukkueen
jäsenille ja huoltajille. Yleensä lomat ovat koulujen loma-aikoina mm. syysloma, joululoma, talviloma.
Muista syistä perutut harjoitukset (esim. valmennustiimin äkillinen sairastuminen) korvataan aina
korvaavalla vuorolla, joka voi olla muuna ajankohtana kuin joukkueen vakiovuorot.

JÄSENMAKSU
Kausimaksun lisäksi jäseniltä laskutetaan seuran jäsenmaksu (40€/hlö/toimintakausi). Jäsenmaksuun
sisältyvät sekä West Coast Vikings Cheerleaders ry:n että Suomen Cheerleadingliitto ry:n jäsenyys ja
jäsenetuina; seuran kausittain vaihtuva jäsenpaita, jäsenetukortti (edut nähtävillä kotisivuilla) sekä Open
Gym -vapaaharjoitusvuorojen rajoitukseton käyttö koko toimintakauden ajan.

VARAINKERUUMYYNNIT
Seurassa toteutetaan vuosittain kaksi koko seuran yhteistä varainkeruumyyntikampanjaa, yksi syksyisin ja
toinen keväisin. Myytävät artikkelit saattavat vaihtua kausikohtaisesti, mutta tavallisesti syksyllä myydään
seuran omaa seinäkalenteria ja keväällä etukortteja tai muita tuotteita (esim. Tähtikortti, Newbody). Nämä
varainkeruumyynnit ovat pakollisia jokaiselle seuran joukkueiden harjoitustoimintaan osallistuvalle
jäsenelle. Niillä katetaan osa toiminnan kuluista ja tällä tavoin pyritään pitämään harrastusmaksut
mahdollisimman alhaisina. Joukkueet (pääosin kilpajoukkueet) voivat toteuttaa myös omia sisäisiä
varainkeruukampanjoitaan kauden aikana seuramyyntien lisäksi. Seuran tai joukkueiden myynneistä ei voi
ostaa itseään ulos, vaan jokaiselle jäsenelle toimitetaan myyntiartikkelit sovitusti. Mikäli ei halua myydä
mitään, voi siis ostaa tuotteet itselleen ja jakaa ne vaikkapa hyväntekeväisyyteen.

KILPAILUMAKSUT
Kilpailumaksut laskutetaan urheilijoilta erikseen ja niihin sisältyvät tavallisesti matka-, majoitus-, ruokailu- ja
osallistumismaksujen kulut. Seurakoordinaattori ilmoittaa arvion kilpailumaksun suuruudesta ja sisällön
valmentajille sekä osallistujille ennen kilpailuihin ilmoittautumista. Kilpailumaksut pyritään laskuttamaan
harrastajilta heti kilpailuihin ilmoittautumisen jälkeen.

LEIRIMAKSUT
Etenkin seuran kilpailevat joukkueet järjestävät koko joukkueen leirejä. Harjoitushallilla järjestettävät,
ulkopuolisten kouluttajien vetämät leirit ovat yleensä maksullisia ja niistä on tiedotettu harrastajia jo
joukkueeseen hakuvaiheessa. Leirimaksut pyritään laskuttamaan harrastajilta noin 2 viikkoa ennen leiriä.

VARUSTEMAKSUT
Seuran varusteita voi ostaa muutaman kerran vuodessa järjestettyjen tuotemyyntikampanjoiden aikana.
Tuotteet laskutetaan tilauskoonnin jälkeen. Myös joukkueet hankkivat erinäisiä varusteita kauden aikana.
Näistä on tiedotettu jo joukkueeseen hakuvaiheessa. Tilattuja varusteita ei luovuteta tilaajalle ennen kuin
lasku on maksettu.

Perhealennukset
Useamman harrastajan talouksien perhealennukset anotaan erikseen toimintakauden alkaessa (elokuussa)
lähettämällä pyyntö osoitteeseen wcvcheer@gmail.com. Anomuksessa tulee ilmoittaa harrastajien etu- ja
sukunimet sekä joukkueet, joissa kukin harjoittelee. Kaikkien perhealennuksen piiriin ilmoitettujen jäsenten
täytyy asua samassa taloudessa. Jos samasta perheestä tulee myöhemmin kauden aikana mukaan lisää
jäseniä, tulee jokaisesta tehdä perhealennuspyyntö erikseen. Perhealennusta voi anoa myös kesken
toimintakauden, mutta silloin alennus koskee vain tulevia maksueriä ja myyntejä.
Alennus myönnetään kausimaksuista seuraavasti: kallein maksetaan kokonaan, seuraavaksi kalleimmasta
tulee -20% alennus, seuraavasta -40% jne. Perhealennukseen sisältyy myös automaattisesti helpotus sekä
syksyn että kevään seuramyynteihin, eli perhealennusta anoneet myyvät vain yhden henkilön
myyntiartikkelit per talous. Mikäli kuitenkin haluaa käyttää ainoastaan kausimaksualennuksen, tulee
perhealennusanomuksessa erikseen ilmoittaa, että haluaa myyntiartikkelit myyntiin kaikille talouden
harrastajille.
Huom! Perhealennukset tulee anoa uusiksi aina uuden toimintakauden alkaessa!

Maksuohjeet
Käytä maksaessasi laskussa näkyvää viitenumeroa ja maksa laskulla oleva summa kokonaisuudessaan, ellei
sinulla ole voimassaolevaa sopimusta osamaksusta kyseistä laskua koskien. Mikäli samaa viitenumeroa
käytetään useamman kerran eri laskuille tai maksettu summa ei täsmää laskulla olevan summan kanssa,
lasku ei kirjaudu järjestelmään maksetuksi kokonaisuudessaan ja tällöin lasku (tai sen maksamatta jäänyt
osa) lähtee eräpäivän jälkeen OK Perinnälle perittäväksi yllä mainituin ehdoin. Mikäli olette vahingossa
maksaneet 10 euroa tai enemmän kuin laskutettu summa, palautamme yli menneen osuuden. Alle 10

euron liikamaksuja ei palauteta. Mikäli laskujen maksamisen kanssa on ongelmia,
olethan ensisijaisesti yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen wcvcheer@gmail.com.

Poissaolot ja loukkaantumiset
Tilapäisiä poissaoloja ei korvata rahassa. Mikäli harrastaja sairauden takia jää pois kilpailuista tai leiriltä, voi
hän lääkärintodistuksella saada vapautuksen kilpailu- tai leirimaksusta. Kilpailumaksuissa palautus on
kuitenkin aina vain osittainen, sillä osaa kuluista ei voida peruuttaa tietyn määräajan umpeuduttua (esim.
Suomen Cheerleadingliiton kilpailuilmoittautumisehdot). Mikäli harrastaja joutuu loukkaantumisen tai
sairauden takia keskeyttämään kauden, voi hän lääkärintodistuksella saada kertamaksuna maksetusta
kausimaksusta palautusta (25%/50%/75% riippuen missä vaiheessa toimintakautta jäsen jää
loukkaantumisen vuoksi sivuun). Lääkärintodistus toimitetaan osoitteeseen wcvcheer@gmail.com
palautuksen saamista varten.
Harrastuksen lopettaminen ja seuran jäsenyydestä eroaminen
Kun lopetat harrastamisen seurassa:
1. Jäsenen tai alaikäisen jäsenen huoltajan tulee ilmoittaa harrastuksen lopettamisesta valmentajalle
2. Täytä virallinen jäseneroamisilmoitus seuran nettisivuilla. Jäseneroamisilmoituslomakkeen
täyttämällä jäsen vahvistaa eroamisensa seurasta ja seura saa tarkat sekä viralliset tiedot jäsenen
eroamisesta. HUOM! Jäseneroamisilmoitukset käsitellään n. viikon kuluessa virallisen ilmoituksen
tekohetkestä.
3. Jäsenyytensä päättänyt harrastaja on velvollinen maksamaan avoinna olevat laskunsa ja
lunastamaan seuran kautta tilaamansa tuotteet.
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