Arctic Cheer All-Star maksuehdot 2021

Yleistä
Uusi harrastaja voi käydä tutustumassa lajiin kahden viikon ajan veloituksetta. Harjoituksiin
ilmoittaudutaan myClub tapahtuman tai joukkueen määrittelemällä sähköpostitilillä. Mikäli
harrastaja ei jatka lajin parissa, tulee siitä ilmoittaa miia.norvapalo@hotmail.com tai
kotisivuilta löytyvän harrastuksen lopettaminen lomakkeen kautta. Harrastaja tai alle
18-vuotiaan harrastajan huoltaja on vastuussa siitä, että ilmoittaa koko kauden toiminnassa
olevan sähköpostiosoitteensa myClub järjestelmän ensisijaiseen yhteystietokenttään.
Mikäli harrastaja ei peruuta osallistumistaan, hän on velvollinen maksamaan seuran
jäsenmaksun ja kausimaksun kokonaisuudessaan. Maksuja ei palauteta tai hyvitetä, jos
harrastaja lopettaa kesken kauden. Poikkeuksena on loukkaantuminen tai urheilun estävä
sairastuminen, jos harrastaja on sen seurauksena pois harjoituksista yli yhden kuukauden.
Tässä tapauksessa on mahdollista saada osapalautus kausimaksusta lääkärintodistusta
vastaan. Kausimaksun palauttamisesta päättää seuran hallitus.

Laskutus
Seuran laskutus tapahtuu jäsenjärjestelmä myClubin kautta. Laskut lähetetään sähköisesti ja
ne tulee aina maksaa verkkopankin kautta laskussa olevalle tilille. Huomioikaa, että
laskuissa on seuran oma tilinumero, ei Visman tilinumero. Laskuja ei makseta käteisellä.
Laskun omaa viitenumeroa on käytettävä, jotta maksu kohdistuu oikein seuran tillillä. Ilman
viitettä maksut eivät kohdistu oikein ja seuran on vaikea seurata maksettuja maksuja. Väärin
maksetun laskun korjauksesta veloitetaan 8 euron lisämaksu. Jos jäsenellä on
maksamattomia laskuja seuralle, tulee hänelle harjoituskielto siihen asti kunnes maksut ovat
kunnossa. Laskuilla on 14 päivän maksuaika. Lisäksi tarvittaessa voidaan neuvotella
maksusuunnitelma.
Mikäli jäsen tarvitsee maksusuunnitelmaa tai laskun eräpäivän siirtämistä, tulee jäsenen
ottaa yhteyttä rahastonhoitaja Kirsi Kunnariin, kirsimaria73@gmail.com vähintään kolme
päivää ennen laskun erääntymistä.

Jäsen-ja kausimaksut
Jäsenmaksu on 30 euroa vuonna 2021. Jäsenmaksu maksetaan vain kerran vuodessa, joko
keväkauden kausimaksun yhteydessä tai syyskauden kausimaksun yhteydessä. Keväällä
aloittaneen harrastajan ei tarvitse maksaa jäsenmaksua uudelleen syksyllä. Jäsenmaksuun
sisältyy seura t-paita. Jäsenmaksu on pakollinen jokaiselle ACA:n jäsenelle. Jäsenmaksu
tulee maksaa, jotta harrastuksen voi aloittaa tai sitä voi jatkaa.
Kausimaksut maksetaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Laskut lähetetään
sähköisesti myClubin kautta kevätkaudella tammikuussa ja syyskaudella syyskuussa.
Kausimaksut syksyllä 2021 ovat:
-

Kerran viikossa harrastavat 95 euroa
Kaksi kertaa viikossa harrastavat 110 euroa
Kolme kertaa viikossa harrastavat 120 euroa

Seurassamme on käytössä perhealennus. Mikäli useampi saman perheen jäsen harrastaa
seurassa, ovat kausimaksut edullisemmat.
-

1. jäsen, normaali kausimaksu
2. jäsen, -10 euroa kausimaksusta
3. jäsen, -20 euroa kausimaksusta
4. jäsen, ilmainen (edullisin kausimaksu)

Esimerkki. Perheestä harrastaa sisarukset, toisesta maksetaan normaali kausimaksu ja
toisen kausimaksusta vähennetään 10 euroa.
Olettehan yhteydessä toiminnanjohtajaan Miia Norvapaloon, miia.norvapalo@hotmail.com
mikäli perheestänne harjoittelee useampi jäsen seurassa, jotta voimme kohdistaa teille
perhealennuksen. Alennus ei koske jäsenmaksua.
Mikäli jäsenellä on seuralle maksamattomia maksuja, laitetaan hänet harjoituskieltoon siihen
asti että maksut ovat maksettu. Harjoituskiellolla tarkoitetaan sitä, että jäsen ei voi osallistua
joukkueensa harjoituksiin ennen kuin maksamatta jääneet maksut on asianmukaisesti
maksettu.

Kurssimaksut
Kurssit maksavat 30 euroa jäseneltä ja ei-jäseneltä 40 euroa. Kurssi laskutetaan ennen
kurssin alkua ja se tulee olla maksettuna ennen valittua ajankohtaa.

Muut maksut
Joukkueilla on omia varustehankintoja, jotka maksetaan joko omakustanteisesti tai
varainkeruun avulla. Jäsen on velvollinen maksamaan omat hankintansa ne tilattuaan.
Jäsen on myös velvollinen maksamaan hankinnat, vaikka lopettaisi kesken kauden.
Kilpajoukkueilla on leirejä, joihin kilpajoukkueen jäsenellä on pakollinen osallistuminen.
Sairastapauksissa
osallistumisen
voi
perua
lääkärintodistuksella.
Muissa
peruutustapauksissa jäsen on velvollinen maksamaan leirin. Ulkopuolisen valmentajan leirit
ovat maksullisia. Seuran sisäiset leirit missä valmentajina toimii seuran omat valmentajat
ovat ilmaisia.
Kilpajoukkueen jäsen on velvollinen maksamaan kilpailukustannukset. Mikäli kilpajoukkueen
jäsen ei pysty osallistumaan kilpailuohjelmaan esimerkiksi loukkaantumisen vuoksi, on hän
silti velvollinen maksamaan kustannukset, jotka ovat tulleet kilpailuihin ilmoittautuessa. Näillä
kustannuksilla tarkoitetaan muun muassa ilmoittautumismaksuja ja muita vastaavia maksuja.
Loukkaantuminen ei ole este lähteä kilpailuihin mukaan, vaikka itse esiintymistilanteeseen
urheilija ei voi osallistua.

