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I Kausimaksu:

1. LoTTA:n taitoluistelijat täyttävät ilmoittautumislomakkeen aina kahdesti
vuodessa (syksy- ja kevätkauden alussa).
2. Hallitus huolehtii, että kausimaksujen summa on kohtuullinen
harjoitusmääriin nähden.
3. Kausimaksuun kuuluvat jää- ja oheisharjoitukset sekä koreografia
4. Kausimaksut sisältävät mm. apuvalmentajien palkinnot, valmennuksen välineja tarvikekulut, kilpailumatkojen kulut ja matkakorvaukset, tapahtumiin
liittyviä kuluja, toimitilakuluja, koulutuskuluja, seuran hallinnon kuluja jne.
• Kaikki valmentajat mukaan ottaen päävalmentaja valmentavat
vapaaehtoisesti, heille ei makseta palkkaa.
5. Kausimaksun eräpäivät / syyskausi 15.10 / kevätkausi 1. osa 15.2. / kevätkausi
2. osa 10.5.
a. 1. syyskauden kausimaksu kestää elokuun puolivälistä-31.12.
b. kevätkauden 1. osan kausimaksu kestää 1.1.–30.4.
c. kevätkauden 2. osan kausimaksu kestää 1.5.–31.5. (meillä ei ole tuolloin
enää saatavilla jääharjoituksia)
6. Lasku tulee maksaa omatoimisesti seuran pankkitilille. Maksumäärän laskee
luistelijan huoltaja (ks. hinnasto). On mahdollisuus saada myös lasku seuralta.
7. Kausimaksut maksetaan seuran pankkitilille. Seuran pankkitilit ja maksuohjeet
löytyvät ”Seuran tiedot ja tilinumero” -kohdasta.
8. Mikäli luistelija lopettaa harrastuksen kesken kauden, maksuja ei palauteta.
Luistelijan päätyessä ratkaisuun lopettaa luistelu, on hänen huoltajansa
tehtävä lopetus ilmoitus seuran nettisivuilla: https://lotta.sporttisaitti.com/
9. Jos luistelija lopettaa harrastuksen kesken kauden peritään häneltä puolikas
kausimaksu (ks. kohta V, 1)
10.Harjoitusmäärät vaihtelevat kauden aikana. Harjoitusviikot eivät ole
keskenään aina identtisiä. Poikkeustapauksissa harjoituksia voidaan joutua
peruuttamaan / siirtämään eri kellonaikaan oman tai jonkun toisen seuran
järjestämien kilpailujen tai turnausten tai muiden seikkojen takia. Peruutetut
tunnit pyritään korvaamaan ja korvaustunnista ilmoitetaan erikseen ja
lähetetään tieto huoltajille.

11.Yksityis- ja ohjelmatunnit, ohjelman teko, leirit, kilpailut ja testit laskutetaan
erikseen ja ne maksetaan itse. Luistelupassi ja urheilutapaturmavakuutus
eivät sisälly kausimaksuun ja ne pitää ostaa itse.

II Ohjelma ja yksityistunnit:

1. Luistelija voi varata ohjelma- tai yksityistunteja voimassa olevan hinnaston
mukaan lähettämällä päävalmentajalle viestiä.
2. Kilpaohjelman teko on maksullinen riippumatta siitä, onko kyseessä luistelijan
ensimmäinen kilpaohjelma.
3. Luistelijan ensimmäinen soolo-ohjelma on hänelle ilmainen. Huomioi, ettei
soolo-ohjelmalla mennä kilpailemaan.
4. Ohjelmamusiikin editointi (sis. CD ja -kansi) voi hoitaa valmentaja
lisämaksusta (10e), muuten luistelijan huoltaja on vastuussa itse luistelijan
ohjelmamusiikista ja sen toimivuudesta CD-levyllä sekä mp3-tiedostona.

III Poissaolot:

1. Poissaoloista on ilmoitettava valmentajalle, valmentajan ohjeiden mukaisesti.
Muut kuin sairasloman poissaolot eivät oikeuta korvaustuntien saamista tai
kausimaksun alennusta.
2. Jos sairaspoissaolo on pitkäaikainen esim. loukkaantumisen takia (yli 2
viikkoa) vaaditaan lääkärintodistusta, jos huoltaja haluaa alennusta
kausimaksusta.
3. Kilparyhmäläiset voivat korvata oman ryhmän harjoitusvuoroja ainoastaan
koulun tai muiden pätevien syiden vuoksi (muut harrastukset, kyytiongelmat,
lomamatkat, syntymäpäivät jne. eivät ole syy tuntien korvaamiselle).

4. Jäävuorojen korvaaminen tapahtuu erikseen merkityillä korvaustunneilla tai
erikseen päävalmentajan kanssa sovittavilla tunneilla. Oheisten osalta
korvaamisesta sovitaan tapauskohtaisesti. Korvaustunneista pitää aina ensin
sopia seuran päävalmentajan kanssa. Jos seura ei pystyy järjestämään
korvausta säännöllisesti, hallitus voi antaa alennusta kausimaksusta sen
osalta.

IV Laskut ja maksulaiminlyönnit:

1. Laskut tulee maksaa laskussa olevilla tiedoilla ja eräpäivään mennessä.
Erääntyneistä maksuista seura lähettää viestillä/sähköpostilla huoltajalle
maksumuistutuksen. Muistutuksen jälkeen (odotetaan 10pv)
maksamattomasta laskusta peritään 5 euron lisämaksu (7pv aikaa maksaa).
2. Maksujen laiminlyöminen estää luistelijan osallistumisen harjoituksiin ja
kilpailuihin. Mikäli luistelijalla on erääntynyt maksu avoinna yli 2 viikkoa,
asetetaan hänet luistelukieltoon. Tästä ilmoitetaan valmentajalle.
Luistelukielto on voimassa siihen asti, kunnes kaikki erääntyneet maksut on
maksettu. Luistelukiellon aikana luistelija ei saa osallistua seuran harjoituksiin
eikä kilpailuihin.
3. Tilapäisen maksuongelman yllättäessä ota yhteyttä rahastonhoitajaan
maksujärjestelyjen sopimiseksi.

V Uuden luistelijan aloittaminen kesken kauden:

1. Kun luistelija aloittaa luistelu harrastuksen kesken kauden, hän maksaa puolet
kausimaksusta.
• Puolet kaudesta = kuukausi sen jälkeen, kun kausi on alkanut.

2. Ensimmäinen kokeilukerta on ilmainen. Kokeilupäivästä on sovittava
päävalmentajan kanssa, lähettämällä viestiä/sähköpostia.

