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TIETOSUOJA

TAPAHTUMAT JA KILPAILUT

Tietosuojaseloste
TTK:n tietoduojaseloste on luettavissa
kotisivuillemme:
https://tikkurilantaitoluisteluklubi.sporttisaitti.com
/seura/tietosuojaseloste/

TTK Seurapäivä ja siivoustempaus la 1.9.2018
Perinteistä TTK:n seurapäivää vietetään lauantaina
1.9. Tikkurilan Trio Areenalla. Päivän ohjelmassa:

Valokuvaus- ja tiedonkeruulupa
TTK:n toiminnassa jo mukana olevien
luistelijoiden huoltajien tulee täyttää
valokuvaus- ja tiedonkeruukysely seuran
kotisivuilla.

klo. 12:00 -12:30 TTK:n luistelijoiden esiintymisiä Trio
Areenan jäällä
klo. 12:30 -13:30 vapaata luistelua ja ohjattua
toimintaa areenan jäällä
klo. 13:30 -14:30 siivoustalkoot Tikkurilan
Urheilupuiston alueen siistimiseksi!

Valokuvia luistelijoista voidaan lisätä seuran
kotisivuille sekä sosiaalisen median kanaviin ja
seuran painettuihin julkaisuihin.

Kaikki Tikkurilan alueen siisteydestä kiinnostuneet ja
erityisesti urheilupuiston palveluita käyttävät ovat
tervetulleita osallistumaan. Siivoustempauksessa
mukana Vantaan Energia ja VTK Kiinteistöt Oy.

Luistelijoiden nimi- ja yhteystietoja kerätään,
jotta seuran hallintoa ja toimintaa voidaan
käytännössä hoitaa. Nimi- ja yhteystietoja
kerätään seuraaviin rekistereihin:

Koko tapahtuman ajan trio areenan aulassa on
käytettyjen luistelu- ja urheiluvälineiden
varustepörssi. Tervetuloa tekemään löytöjä!

seuran jäsenrekisteri ja laskutusjärjestelmä
nimi- ja yhteystietolistat Google Drivessa
nimi- ja yhteystietolistat joukkueiden EA
laukuissa
Lisäksi lomakkeella kukin voi halutessaan
ilmoittaa seuralle / joukkueenjohdolle
mahdollisia lisätietoja, jotka ovat olennaisia
luistelijan hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta.
Lomake löytyy seuran kotisivuilta osoitteesta:
https://tikkurilantaitoluisteluklubi.sporttisaitti.
com/seura/tietosuojaseloste/valokuvaus-jatietojenkeruulupa/

Siivoustalkoiden tarkoituksena on siivota Tikkurilan
Urheilupuiston, eli jäähallien, urheilutalon, uimahallin
ja Peltolan koulun ympäristöt ja parkkipaikat
Muistathan ottaa omat luistimet mukaan hallille,
kaikki lapset ja aikuiset ovat tervetulleita jäälle
testaamaan taitojaan ja nauttimaan luistelun
riemusta.
* Varustepörssiin voi tuoda omia käytettyjä luistelu- ja
urheiluvälineitä. Hinnoittele ja merkitse omat tuotteesi ja
tuo areenan aulaan klo. 11:30 alkaen. Rahat myydyistä
tuotteista ja noutamattomat tuotteet voi noutaa
tapahtuman loputtua klo. 14:30.
Lisätietoa tapahtumasta kotisivuillamme:
https://tikkurilantaitoluisteluklubi.sporttisaitti.com/ajanko
htaista/seurapaiva-ja-siivoustempaus-la/

http://tikkurilantaitoluisteluklubi.sporttisaitti.com/
tikkurilan.taitoluisteluklubikolumbus.fi
#taidollatunteellakorkealle

TIKKURILAN
TAITOLUISTELUKLUBI RY
SEURATIEDOTE ELOKUU 2018
TAPAHTUMAT, KILPAILUT JA LOMAT
Kilparyhmien ja joukkueiden valokuvaukset
YL Kilparyhmät ma 1.10 noin klo. 16 - 19
ML Kilpajoukkueet to 11.10 noin klo. 17:30 alkaen
ML Ensi-ilta to 11.10. klo. 16:30-17:30
Muodostelmajoukkueiden kilpailuohjelmien
ensiesitystapahtuma pidetään torstaina 11.10 klo.
16:30 - 17:30 Trio Areenalla
Kilpailut ja muut tapahtumat 2018-2019:
Merkitsettehän kalentereihinne TTK:n järjestämät
kilpailut ja muut tapahtumat. Kilpailut ja tapahtumat
ovat seuran varainhankinnan kannalta olennaisia
tempauksia ja niiden järjestämiseen tarvitaan koko
jäsenistön panosta:
- Tiksi Cup Kutsukilpailu la 22.9.2018
- Tikkurila Trophy 27. - 28.10.2018
- Minien ja B-silmujen alue vk 17.11.2018
- Puurojuhla la 15.12.2018
- Kilparyhmien/-joukkueiden joulujuhla su 16.12.2018
- Minorit ja Tulokkaat sekä Seniorit ja Juniorit
2. lk 19. - 20.1.2019!
- Tiksi Ice Club la 2.2.2019
- Kevätnäytös su 31.3.2019
Lomat
IS joululoma 23.12.2018 – 2.1.2019
IM joululoma 23.12.2018 – 30.12.2019
IF ja JUN joululoma 21.12.2018 – 27.12.2018
IC joululoma 21.12 .2018 - 2.1.2019
Tintit ja Timantit joululoma 23.12.2018 – 7.1.2019
Taiturit joululoma 23.12.2018 – 7.1.2019
YL kilparyhmien joululomat ilmeitetaan pian.

Toimintalinja, maksusäännöt ja
kilpailumaksutaulukko
Seuran hallitus on kokouksessaa 4.6
vahvistanut seuran toimintalinjan,
maksusäännöt ja kilpailumaksutaulukon.
Dokumentit ovat luettavissa seuran kotisivuilla
osoitteessa:
https://tikkurilantaitoluisteluklubi.sporttisaitti.com
/seura/seuran-saannot/maksusaannot/

Lisenssit
Uusi lisenssikausi on alkanut 1.7.2018. Jokaisella
seurassa luistelevalla tulee hankittuna joko liiton
harrastelisenssi tai kilpailulisenssi, vakuutuksella
tai ilman.
TTK:laisten lisenssien osto tapahtuu osoitteessa:
https://www.jasentieto.fi/public/Login.aspx?
sid=3784
Antidoping
Kun uusi kausi on käynnistynyt, on hyvä aika
muistaa myös harjoitteluun ja kilpailemiseen
tärkeänä osana kuuluva Puhdas Urheilu, sekä
antidopingtyö.
Taitoluisteluliiton antidopingohjelma perustuu:
Terveen ja puhtaan urheilun sekä reilun
pelin periaatteisiin
Säännölliseen ja tehokkaaseen,
ennaltaehkäisevään antidopingtoimintaan
Avoimuuteen antidopingtyössä
STLL:n Antidoping ohjelmaan pääsee
tutustumaan tarkemmin osoitteessa:
https://www.stll.fi/liitto/antidoping/stll-antidopingohjelma/
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