MIKKELIN KILPA-VEIKOT

VALMENNUSTUKIHAKEMUS 2019

NIMI:

Henk.tunnus:

Osoite:

Puhelin:
Email:

Parhaat tulokset
Laji:

2017

2018

ennätys

tavoite 2019

Tärkeimmät saavutustavoitteet kaudella 2019

Haen valmennustukea kaudelle 2019:

€

Valmennustuki kaudelle 2019 (johtokunnan päätös):

€

Mikkelissä

/

201
Juha Putkonen

Hyväksyn edellä esitetyn valmennusesityksen sekä seuran valmennus- ja kilpailutuen maksamiselle
asettamat perusteet liitteen mukaisesti:
/

201
urheilijan allekirjoitus

alaikäisen urheilijan huoltajan allekirjoitus

PALAUTA HAKEMUS ALLEKIRJOITETTUNA JA TÄYTETTYNÄ VIIMEISTÄÄN 31.1.2019:
toimisto@mikv.fi (skannattu) tai paperiversiona osoitteeseen Mikkelin Kilpa-Veikot / c/o Kuntotalo,
Tyrjäntie 22, 50150 MIKKELI.

Hakemuksessa voit toivoa sinulle maksettavan tukisumman suuruutta vuodelle 2019. Lopullisen
päätöksen maksettavan tuen suuruudesta tekee johtokunta. Mikäli hakemus ei saavu ajallaan 31.1.2019
mennessä, valmennustukea ei makseta. Johtokunnan päätöksen ja puheenjohtajan allekirjoituksen
jälkeen seura lähettää urheilijalle toisen kappaleen sopimuksesta.
Tutustu huolellisesti liitteenä olevaan valmennustukisopimuksen ehtoihin.

Liite valmennustukisopimukseen
VALMENNUSTUEN PERUSTEET KAUDELLE 2019

Mikkelin Kilpa-Veikot korvaa:
-

Valmennustuki on kulukorvausperusteinen tukimuoto. Hyväksyttäviä kuluja ovat pääsääntöisesti eiaineelliset yleisurheilusta johtuvat kulut, kuten valmennusmaksut, kilpailujen matkakulut ja osanottomaksut,
hieronnat, leirikulut, urheilutilojen käyttömaksut jne. Huom! SM-kisoihin ja omiin pm-kisoihin liittyvät kulut
seura korvaa erikseen, eikä niitä laskuteta valmennustuen kulukorvauslomakkeella!

Kulukorvausperusteet:
- Kulukorvaukset matkakulujen osalta maksetaan MiKV:n kulukorvauksen mukaisesti, jotka löytyvät seuran
internet-sivuilta osiosta materiaalisalkku.
Laskutus:
- laskutus tapahtuu seuran omaa kulukorvausten maksatuslomaketta käyttäen (löytyy www.mikv.fi)
- valmennustuki maksetaan pääsääntöisesti kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, enintään puolet tuesta,
voidaan laskuttaa huhtikuussa ja loput kauden jälkeen syyskuussa.
kaikki laskut tulee varustaa riittävillä selvityksillä ja tukitositteilla
- laskuissa tulee olla eri kululajit eriteltyinä ja niitä vastaavat kuitit niputettuna (epämääräisiä kuittikasoja ei
enää käsitellä!)
Valmennustuen saannin edellytykset:
1.

Urheilijan on pystyttävä osoittamaan, että hän valmentautuu säännöllisesti ja tavoitteellisesti. Urheilijan
tulee vuoden 2019 aikana täyttää tai olla jo aiemmin täyttänyt 16 vuotta.
2. Urheilijan tulee edustaa seuraa SM-kisoissa, pm-kisoissa, seuran omissa kisoissa sekä muissa
tärkeissä seuran edustustehtävissä. Edustustehtävistä poisjäämiselle on oltava perusteltu ja pätevä syy.
3. SM- ja pm-kisoissa urheilijan tulee käyttää seuran edustusasuja (vr-puku ja kilpailuasu), joissa tulee
olla seuran vuosittain yhteistyökumppaneiden kanssa sopimat mainokset (Huom. SM -kilpailusäännöt)
Seurasanktio: Seura-asukäytännön rikkomus sanktio on 50% tukisummasta (vähintään kilpailuasu ja
palkintojenjaossa seura-asun takki).
4. Urheilijoiden ja valmentajien tulee osallistua kohtuullisessa määrin yhteistoimintasopimusten edellyttämiin
tilaisuuksiin sekä mahdollisiin talkoisiin. Valmennustuen saajan tulee myös osallistua Kunniakierrosvarainkeräykseen keräämällä tukijoita vähintään 200€ edestä.
5. Urheilijan on käytettävä sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram) julkaisemissaan harjoitteluun,
kilpailuihin ja muuhun urheiluun liittyvään toimintaan liittyvissä päivityksissä hashtagia #mikkelinkilpaveikot tai
vaihtoehtoisesti linkitettävä päivityksiin seuran sivut (Facebook: Mikkelin Kilpa-Veikot ja Instagram
@mikkelinkilpaveikot).
6. Urheilija on velvollinen ilmoittamaan seuralle sellaisista omien olosuhteiden muutoksista, jotka vaikuttavat
valmennustuen saamiseen ja käyttämiseen.
7. Mikäli urheilija ei täytä 1-7 kohdissa esitettyjä valmennustuen edellytyksiä, on seuralla oikeus pidättäytyä
maksamasta valmennustukea joko osittain tai kokonaan.
8. Mikäli urheilija tuomitaan sopimusaikana doping-rikkomuksista kilpailukieltoon tai muihin rangaistuksiin
on seuralla oikeus irtisanoa sopimus ja saada maksamansa valmennustuet mahdollisine muine
vahingonkorvauksineen takaisin.
Henkilökohtaiset yhteistyösopimukset:
-

henkilökohtaisia yhteistyösopimuksia on mahdollisuus tehdä. Niistä tulee kuitenkin informoida seuraa sekä
sopia säännösten mukaisista menettelytavoista. Sopimuksia ei voida tehdä seuran
pääyhteistyökumppaneiden kanssa selkeässä kilpailutilanteessa olevien yritysten kanssa.

