Päivitetty 10.5.2020

Voimistelu- ja urheiluseura Elise – Järvenpää ry
valmennussääntö harrasteryhmille
ILMOITTAUTUMINEN JA JÄSENYYDEN IRTISANOMINEN
§1. Jokainen harrastaja rekisteröityy ilmoittautumisjärjestelmäämme. Kun kyseessä on alaikäinen
voimistelija, huoltaja rekisteröityyä järjestelmään ensin ja lapsi lisätään huoltajan tilin alikäyttäjäksi.
Tarvittaessa apua saat rekisteröitymiseen sähköpostitse os. info@elisejarvenpaa.fi.
§2. Ryhmiin ilmoittautuminen tapahtuu itsenäisesti sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Harraste- ja
harrastekilparyhmät ovat kaikille avoimia ryhmiä. Otamme uusia harrastajia mukaan myös kesken kauden,
mikäli ryhmissä on tilaa. Valmennusryhmiin otetaan uusia voimistelijoita kokeilutuntien perusteella. Näistä
voitte sopia info@elisejarvenpaa.fi
§3. Harrasteryhmissä ilmoittautuminen on voimassa yhden kauden. Syyskausi harrasteryhmässä tarkoittaa
aikaa syyskuusta joulukuuhun ja kevätkausi tammikuusta toukokuuhun. Voimistelijat tulee ilmoittaa
jokaiselle kaudelle uudelleen. Mikäli harrasteryhmässä lopettaa kesken kauden, on harrastaja kuitenkin
sitoutunut maksamaan kuluvan kauden harjoitusmaksut. Harrastekilparyhmissä sovelletaan
valmennusryhmien irtisanomissääntöä.

JÄSENMAKSUT, TOIMINTAMAKSUT JA MUUT MAKSUT
§4. Jäsenmaksu laskutetaan kaikilta seuran toimintaan osallistuvilta vuosittain. Kesken kauden aloittavien
harrastajien jäsenmaksu lisätään ensimmäisen laskun yhteyteen. Jäsenmaksu on kalenterivuoden. Jäsenmaksu
laskutetaan aina täysimääräisenä eikä sitä voi osittaa tai palauttaa.
§5. Harrasteryhmässä voi käydä kokeilemassa kaksi kertaa ilman sitoutumista. Harrastaja sitoutuu maksamaan
harjoitusmaksut jatkaessaan harrastusta kokeilujakson jälkeen, poikkeuksena pitkäaikainen sairastuminen tai
loukkaantuminen kts §8.
§6. Harjoitusmaksu toimintakaudelta laskutetaan kauden alussa, pois lukien harrastekilparyhmät, joissa
kausimaksu on jaettu kuukausittaisiin eriin. Kuukausimaksun eräpäivä on jokaisen kuukauden 5. päivä. Seura
lähettää maksumuistutuksia viivästyneistä suorituksista. Viivästyneet maksut siirtyvät huomautuksen jälkeen
perintätoimiston perittäväksi. Maksusuunnitelmia voidaan kuitenkin tarvittaessa tehdä. Maksuviivästymistä ja
maksusuunnitelman teossa, ottakaa yhteyttä os. info@elisejarvenpaa.fi. Perintätoimet keskeyttävät
voimistelijan oikeuden osallistua harjoituksiin siksi ajaksi, kunnes harjoitusmaksut ovat maksettu
kokonaisuudessaan.
§7. Harrastekilparyhmien voimistelijoiden osallistumisesta kilpailuihin sovitaan ryhmän oman valmentajan
kanssa. Päävalmentaja tekee ilmoittautumiset kilpailuihin. Kilpailu- ja mahdolliset tuomarimaksut laskutetaan
voimistelijoilta. Huomioittehan ennen kauden ensimmäisiä kilpailuja, että valmentaja ei voi ilmoittaa
voimistelijaa kilpailuun, mikäli hänellä ei ole ko. kauden lisenssiä maksettuna. Kilpailuilmoittautuminen on aina
sitova. Lisätietoja kilpailemiseen ja kilpailukuluista löydät valmennusryhmien valmennussäännöstä.
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SAIRAUSLOMAT, MUUT POISSAOLOT JA MAKSUHYVITYKSET
§8. Palautamme käyttämättömien tuntien osuuden lääkärintodistusta vastaan loukkaantumisen tai
pitkäaikaisen sairauden vuoksi yli kuukauden kestävistä poissaolotunneista kahden viikon omavastuuajan
jälkeiseltä ajalta. Lääkärin todistus, jossa ilmenee harjoittelukiellon alkamis- ja päättymispäivämäärä, tulee
toimittaa viipymättä info@elisejarvenpaa.fi ja sairausloma-ajasta tulee ilmoittaa vastuuvalmentajalle. Mikäli
sama vamma uusiutuu 14 päivän sisällä edellisen sairausloman päättymisestä, katsotaan se kuuluvan samaan
sairauslomaan ja näin ollen uutta omavastuuaikaa ei ole.
§9. Muut poissaolot, kuten lomamatkat eivät oikeuta maksuhyvitykseen.
§10. Sairauspoissaoloista pyydetään ilmoittamaan valmentajalle ennen harjoitusta valmentajan kanssa
sovitulla tavalla, esim. sähköposti, puhelimitse, viestillä jne.

MUUT:
§11. Seuralla on oikeus käyttää harrastajista valokuvia, videomateriaalia tms. tuntitilanteista sekä näytöksistä
omassa markkinoinnissa ja mainoksissa.
§12. Mikäli haluatte tehdä muutoksia ilmoittautumiseenne, kuten harjoitusmäärän lisäys, vaihtaa ryhmää
kesken kauden tai kokeilujakson jälkeen, olkaa yhteydessä valmentajaan ja jäsenrekisterivastaavaan os.
info@elisejarvenpaa.fi
§13. Vanhemmat pyrkivät osallistumaan seuran järjestämiin varainkeruumyyntikampanjoihin tai korvaamaan
rahallisesti pois jännistä johtuvat kohtuulliset myyntivoitot.
§14. Seura ja valmentajat huolehtivat tiedottamisesta ja informaation välittämisestä vanhemmille.
Yhteystietojen muutoksista on ilmoitettava valmentajalle ja jäsenrekisterivastaavalle info@elisejarvenpaa.fi.
Jäsenrekisterissä tulee olla aina ajantasaiset yhteystiedot.
§15. Voimistelija ja hänen huoltajansa sitoutuvat noudattamaan Voimistelu- ja urheiluseura Elise – Järvenpää
ry:n valmennussääntöä jatkaessaan harrastusta kokeilujakson jälkeen sekä maksaessaan ensimmäisen
harjoitusmaksun.

