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1. Jäsen- ja valmennuskaudet
Tilikausi/jäsenkausi
1.7.2021-30.6.2022

Valmennuskausi
Valmennuskausi riippuu voimistelijan iästä ja ryhmästä

KK

Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huh kuu
Toukokuu
Kesäkuu

Esivalmennus
Minivalmennus
Harrastevalmennus

Lapset

Prenuoret

Nuoret

Kesärytmiset
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2. Valmennus
SVS Vantaa - Suomalainen Voimisteluseura Vantaa ry on 2006 peruste u Voimistelu- ja urheiluseura
Vantaalla, joka tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa voimistelua monipuolises
alkeista aina huipulle saakka.
Tavoi eena on luoda lapsille ja nuorille monipuoliset voimistelun mahdollisuudet huippu seurassa ja
sen asiantuntevassa ohjauksessa seuran voimistelijan polun mukaises .

2.1 RV Esivalmennusryhmät
Kilpailuihin tähtäävä voimistelijan polku aloitetaan rytmisen voimistelun esivalmennus ryhmissä.
Ryhmissä harjoitellaan voimistelun perusteita, mm. perusliikuntataitoja, eri voimisteluvälineiden
käy öä, ryhmässä toimimisen taitoja, keski ymistä ja esiintymistä. Esivalmennusryhmiä valmentaa
lajivalmentajat. Esivalmennusryhmien toiminta on laadukasta ja valmistaa voimistelijaa rytmisen
voimistelun valmennusryhmiin.
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2.2 RV Valmennusryhmät
Valmennusryhmissä edellytetään voimistelijan ja perheen sitoutumista harjoi eluun. Kriteereitä ovat
harjoi elumo vaa o sekä lajiin sopivat fyysiset ja henkiset ominaisuudet. Ryhmissä harjoitellaan 3–6
kertaa viikossa ryhmästä riippuen.
Ryhmiin hakevilta edellytetään liikunnallista taustaa tai aiempaa osaamista voimistelusta. Myös muut
vastaavanlaiset lajit katsotaan eduksi ryhmään hakiessa. Valmennusryhmien kokeilu- sekä avoimista
harjoituksista ilmoitetaan seuran ne sivuilla, FB:ssa sekä Instagramissa.

3. Kilpatoiminta
3.1 Rytmisen voimistelun kilpailutoiminta
Rytmisessä voimistelussa kilpaillaan yksilönä, duoina / trioina ja joukkueena niin ko maan kuin
kansainvälisissä kisoissa. Ennen kilpailutoimintaan osallistumista tulee voimistelijan osallistua Stara
tapahtumaan sekä suori aa tarvi avat merkkijärjestelmän merkit. Suomen Voimistelulii o vastaa
kansainväliseen kilpailutoimintaan osallistumisestasi.
Rytmisen voimistelun kilpailu- ja merkki järjestelmään kuuluvat:
●
●
●
●
●

Stara- ja merkkijärjestelmä
Välinekilpailut
Luokkakilpailut 1-6 lk, JM, M
Ikäkausikilpailut
Sm- ja arvokisa karsinnat/kilpailut
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3.2 Kilpailutoimintaan osallistuminen
Kaikille halukkaille pyritään tarjoamaan mahdollisuus osallistua kilpailutoimintaan omaa taitotasoaan
vastaaviin kilpailuihin. Valmennusryhmän valmentaja suosi elee ryhmänsä voimistelijoille heidän
taitotasoon sopivia kilpailuja. Seura ilmoi aa aina voimistelijat niille suunniteltuihin kilpailuihin.
Kilpailuihin osallistuminen antaa uusia kokemuksia, esiintymisvarmuu a ja kehi ää voimistelu taitoja.
Voimistelija saa onnistumisen elämyksiä sekä hän oppii käsi elemään myös pe ymyksiä.

4. Toiminta rytmisessä voimistelussa
SVS Vantaan tavoi eena on tarjota taitotasoltaan erilaisia voimistelijan polkuja nuorille voimistelijoille.
Rytmisessä voimistelussa tavoi eenamme on kehi ää voimistelua ja tarjota korkeimmalle tasolle
tähtäävää voimistelua.

4.1 Hoika –jäsenrekisteri, ilmoi autuminen ja kuvauslupa
Hoika jäsenrekisterissä hallinnoidaan jäsenten henkilö etoja. Hoikassa olevat yhteys edot tulevat olla
ajantasaiset, koska seuran laskutus ja
edotus tapahtuu Hoikan kau a, Hoikassa ilmoite uun
sähköpos osoi eeseen. Voimistelijat ilmoi autuvat ennen kauden alkua oman valmentajan ohjeiden
mukaises ja ryhmien ilmoi autuminen löytyy Hoikasta.
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Ilmoi autumisen yhteydessä alaikäisen lapsen huoltaja hyväksyy etosuojaselosteen sekä kuvausluvan.
Tietosuojadirek ivin mukaises tulee ilmoi aa miten kuvien kanssa toimitaan sekä kysymään jokaiselta
voimistelijalta kuvausluvan. Kuvauslupa antaa luvan voimistelijoiden kuvien käy öön seuran
Instagramissa, Facebookissa ja seuran ko sivuilla. Lisäksi saatamme käy ää voimistelijan kuvia seuran
esi ely materiaalissa. Emme jaa kuvia ulkopuolisille tahoille ilman voimistelijan lupaa. Kuvia voidaan
antaa Suomen Voimisteluliiton käy öön esimerkiksi kilpailutuloksien julkistamista varten.
Kieltäytymällä kuvaus luvasta emme voi o aa voimistelijaa kuviin mukaan, tarkoi aen myös, e ä
voimistelija ei näy joukkueen tai ryhmän kuvissa. Kuvauslupaa voi käydä muokkaamassa
jäsenrekisteristä. Muutoksesta on hyvä myös ilmoi aa valmentajalle.

4.2 Sitoutuminen
Toimintaan sitoudutaan valmennuskausi kerrallaan. Sitoutuminen tarkoi aa osallistumista toimintaan,
sekä jäsenmaksun, lisenssin ja laskujen maksamista. Mikäli voimistelija laiminlyö sitoutumista
toimintaan esim. luva omat poissaolot, maksama omat laskut siitä voi seurata kilpailukielto tai
seurasta poistaminen. Harrastuksen lope aminen ei poista maksuvelvoi eita. Rytmiset voimistelijat
sitoutuvat toimintaan voimistelijasopimuksella.

4.3 Tiedo aminen
Tiedo aminen tapahtuu pääosin jäsenrekisterin (Hoika), jäsensivujen (ko sivujen) ja/tai Whats App
ryhmien välityksellä. Tiedo amista varten saadut sähköpos osoi eet ja puhelinnumerot ovat
tarkoite u ainoastaan seuraan lii yvien asioiden edo amiseen, eikä niitä ole lupa jakaa seuran
ulkopuolelle tai käy ää muuhun tarkoitukseen.

4.4 Voimistelijasopimus ( joukkueet ja duo/triot)
SVS Vantaa ry:ssä noudatetaan Suomen Voimisteluliiton kilpailu- ja kurinpitosääntöjä, jotka koskevat
voimistelijoita, valmentajia, seuratoimijoita, vanhempia ja tuomareita. Jokaisen rytmisen voimistelijan
ja/tai hänen huoltajansa tulee allekirjoi aa sopimus.
Sopimuksella sitoudutaan nouda amaan Suomen Voimisteluliiton kilpailu- ja kurinpitosääntöjä, SVS
Vantaan INFO:a sekä hyväksytään toiminnan periaa eet.
Sopimus on voimassa kauden kerrallaan ja sopimus uusitaan kausi ain tai tarpeen mukaan. Kesken
sopimuskauden mukaan tulevien voimistelijoiden sopimus on voimassa sen allekirjoi amispäivästä
alkaen. Sopimus on voimistelijan ja vanhempien etu. Sopimuksen myötä voimistelija ja vanhemmat
saavat varmuuden koko kauden toiminnasta. Sopimuksella vahvistetaan lisäksi se, e ä kaikkien
osapuolten välillä saavutetaan yhteisymmärrys toiminnasta. An dopingsääntöjen nouda aminen
edelly ää sopimuksen tekemistä voimistelijan ja seuran kesken. Sopimuksella saamme varmuuden
an dopingsääntöjen nouda amisesta ja siten myös puhtaaseen urheiluun sitoutumisesta.
Sopimuksessa on erikseen määritelty mahdolliset sopimusrikkomukset sekä sopimuksen purkamiseen
oikeu avat erityistapaukset.
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4.4.1 Sopimuksen purkaminen
Sopimus voidaan erityistapauksissa purkaa kesken kauden ilman seuraamuksia voimistelijan (alle 18 v.
huoltajien) ja valmennuksen yhteisellä kirjallisella päätöksellä (esim. muu o toiselle paikkakunnalle,
lääkärintodistuksen mukainen pitkäaikainen kuntoutuminen tai sairastuminen, tai muu yllä ävä ja
pitkäaikainen syy, joka pako aa urheilijan keskey ämään toiminnan).
Purkaminen lakkau aa sopimuksen ja siitä johtuvat velvoi eet sekä oikeudet väli ömäs purku
päivästä alkaen. Aiemmat maksut ja muut velvollisuudet tulee kuitenkin suori aa normaalis .
Lähtökohtaises sopimuksen purkaminen tulee harki avaksi siinä vaiheessa, kun jompikumpi
sopijapuolista sitä ehdo aa. Valmennusjohto sekä tarvi aessa seuran hallitus arvioi purkuperusteen
olemassaolon asiassa esitetyn selvityksen perusteella. Purku päiväksi katsotaan se päivämäärä, jolloin
kaikki purkamisen edellytykset täy yvät ja purkamiseen oikeu ava selvitys (esimerkiksi
lääkärintodistus) on toimite u kirjallises toimistoon svsvantaa@gmail.com

4.4.2 Kesken valmennuskauden aloi avat voimistelijat
Kesken valmennuskauden mukaan tulevat uudet voimistelijat maksavat aloi amis kuukaudesta
eteenpäin valmennusmaksun sekä seuran jäsenmaksun.

4.5 Kokoonpanot ja harjoitusryhmät
Rytmisessä voimistelussa jokaista voimistelijaa kannustetaan harjoi elemaan omalla tasolla, oman
taitotason, mo vaa on ja harjoi elu kyvyn mukaises . Ryhmien kokoonpanoihin vaiku aa
voimistelijan ikä ja taitotaso. Voimistelijan ryhmää tarkastellaan kauden loppuessa ja valmentaja
suosi elee voimistelijalle uudelle kaudelle sopivaa ryhmää.

4.6 Edustusvaa eet
Kaikilla valmennusryhmien voimistelijoilla tulee olla on seuran virallinen edustustakki,housut,t-paita.
Seuran virallisia edustusvaa eita (edustustakki,housut ja t-paita) voi lata seuran www-sivujen kau a
2x vuodessa.
Voimistelijoiden asu Stara tapahtumissa, leireillä ja kilpailuiden harjoituksissa on yhtenäinen seuran
logolla varuste u edustusasu, kun voimistelijat edustavat seuraansa salien ulkopuolella.

4.7 Leirit
Voimistelijoille järjestetään erilaisia leirejä Voimisteluliiton sekä seuran toimesta. Leirit ovat osa seuran
toimintaa. Leireille ilmoi audutaan erikseen jäsenrekisterin tai voimisteluliiton kau a ja leiristä tulee
erillinen lasku. Oma valmentaja suosi elee kullekin sopivat leirit.

8/13

5. Maksut
Voimistelijoiden maksut muodostuvat useasta eri osasta. Valmennusmaksun suuruus riippuu
voimistelijan iästä, tasosta sekä treenien määrästä. Kaikki voimistelijat maksavat jäsenmaksun,
valmennusmaksun ja toimintamaksun.
Laskutus tapahtuu sähköises jäsenrekisteri Hoikan ja maksujärjestelmä Procountorin kau a, joten
laskut voivat tulla kahden eri laskutusohjelman kau a. Jokaisen voimistelijan tulee siis olla
rekisteröitynyt seuran sähköiseen jäsenrekisteriin Hoikaan.

5.1 Jäsenmaksu
Jäsenmaksun suuruus määritetään kevätkokouksessa keväisin. Jäsenmaksu on voimassa syksy-/ja
kevätkaudella. Jäsenmaksu maksetaan kertasuorituksena erillisellä laskulla kauden alussa. Jäsenmaksu
tulee olla makse una ennen harjoi elun aloi amista. Mikäli voimistelija lii yy seuran jäseneksi kesken
jäsenkauden, tulee jäsenmaksu suori aa ennen harjoi elun aloi amista.
Jäsenmaksuilla katetaan toiminnan yhteisiä kuluja: Teostoja, Gramex, vakuutus-, kirjanpito-, pankki-,
mainos- ja edotuskulut, ko sivujen ylläpito jne.

5.1.1 Yksityishenkilöiden/Yritysten kannatusjäsenyys
Kannatusjäsenyys on hieno vaihtoehto tukea seuran toimintaa. Yksityishenkilöt voivat lii yä seuran
jäseniksi ja näin tukea seuran toimintaa. Kannatusjäsenet (100€) pääsevät seuraamaan kaikkia
näytöksiä veloitukse a eturivin paikoilta. Yksityishenkilöt saavat halutessaan oman nimen näkyviin
ne sivujen kannatusjäsen lue eloon.
Myös yritykset voivat lii yä seuran kannatusjäseneksi. Tällöin yritykset saavat halutessaan logon
näkyviin "Yhteistyökumppanit" -osioon sekä linkin seuran ko sivulle.
Kannatusjäseneksi voi yksityishenkilöt lii yä vali avissa olevilla 30 €, 50 €, 75 € tai 100 € jäsenmaksulla
ja yritykset 200 € jäsenmaksulla. Liity kannatusjäseneksi o amalla yhtey ä svsvantaa@gmail.com.

5.2 Valmennusmaksu
Valmennusmaksut ovat joko kuukausi- tai valmennuskausi kohtaisia. Valmennusryhmissä toimintaan
sitoudutaan koko valmennuskaudeksi kerrallaan. Sitoutumisen myötä sitoudutaan maksamaan
valmennusmaksu. Valmennusmaksuilla katetaan noin 50 % palkkakuluista, loput kulut noin 50 %
katetaan seuran tapahtumien tuotoilla ja muilla tuloilla.
Valmennusmaksu määritellään aina harjoituskauden alussa. Valmennusmaksun määri ämisessä
otetaan huomioon kuukausi ainen ja viikoi ainen harjoitusmäärän vaihtelu sekä seuran taloudellinen
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lanne. Valmennusmaksu on sama jokaisena kuukautena riippuma a sen kuukauden harjoitus
määrästä. Lomajaksot kuten hiihtoloma, pääsiäinen-, joulu- ja kesäkuun vähempi tun määrä otetaan
huomioon jo maksua laske aessa.

5.3 Toimintamaksu
Rytmisessä voimistelussa toimintamaksu muodostuu pääsääntöises harjoitus lojen lavuokrista.
Toimintamaksu veloitetaan 2 x vuodessa, syyskausi ja kevätkausi

5.4 Koreograﬁa maksut
Voimistelija voi halutessaan käy ää ulkopuolista koreograﬁa. Ulkopuolisen koreograﬁan hinta n. 150 € 500 € / yksilö / ohjelma + musiikki 125 € - 200 €. Voimistelijan läh essä/vaihtaessa seuraa, hän saa
pitää koreograﬁan sekä musiikin itsellään. Kaikki ulkopuolisen koreograﬁn kulut jäävät voimistelijan
perheen makse avaksi; esim. jos valmentaja lähtee mukaan toiselle paikkakunnalle koreograﬁan
tekemistä varten, voimistelijan perhe kustantaa tällöin kaikki valmentajan kulut.
Joukkueessa mahdolliset kulut jaetaan kaikkien joukkueessa olevien voimistelijoiden kesken.

5.5 Muut henkilökohtaiset maksut ja hankinnat
Voimistelijat sitoutuvat hankkimaan itsenäises tarvi avat seuran edustusasut, harjoitusvälineet kuten
voimistelutossut, voimisteluvälineet muut treeneissä tarvitsevat asut.
Lisäksi maksuja kertyy mm. lisenssistä, mentaali valmennuksesta (osa ryhmistä), kehonhuollosta (osa
ryhmistä), lääkärikäynneistä, vakuutuksesta sekä mahdollisista muista hankinnoista, kuten
edustusvaa eet, harjoitusvälineet, kilpailu- sekä esityspuvut jne.
Mikäli voimistelijan ja /tai vanhemman toiminta aiheu aa turhia kuluja seuralle esim. myöhässä la u
kilpailulisenssi (myöhästyneestä kilpailu ilmoi autumisesta aiheutuva lisäkulut) tai lääkärintodistuksen
puu uminen (koskien omia- tai voimisteluliitonleirejä tai kilpailumatkoja, jota ei saada peru ua ilman
lääkärintodistusta) tulevat nämä kulut voimistelijan erikseen makse avaksi.

5.6 Lisenssi
Suomen Voimisteluliiton yleisten kilpailusääntöjen perusteella jokaisella Voimisteluliiton alaisiin
kilpailuihin osallistuvalla urheilijalla on oltava voimassa oleva kilpailulupa eli lisenssi. Voimistelijat
hankkivat joko Stara-lisenssin tai kilpailulisenssin. Lisenssi valitaan lajin ja luokan tai sarjan mukaan.
Kilpalajeihin hankitaan kunkin voimistelu lajin oma lisenssi. Lisenssi on voimassa lisenssikauden
1.9.–31.8. ajan. Valmentajat antavat ohjeet minkä lisenssin voimistelija tarvitsee. Lisenssin voi hankkia
joko vakuutuksella tai ilman vakuutusta (kts. kohta Vakuutus)

Seuraedustuksen muutosilmoitus:
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Voimistelija voi vaihtaa edustamaansa seuraa. Seuran vaihto astuu voimaan, kun uusi ja vanha seura
ovat kirjallises ilmoi aneet asiasta Voimistelulii oon. Seuraedustuksen muutos voidaan tehdä, kun
velvoi eet (sopimus, laskut jne.) vanhaa seuraa kohtaan on hoide u. Lisä etoja lisensseistä: TÄSTÄ

5.7 Vakuutus
Lisenssin voi o aa Voimisteluliiton tarjoamalla vakuutuksella, tai ilman vakuutusta, mikäli urheilijalla on
oma tarpeeksi ka ava vakuutus. Lisenssin ostamisessa on syytä olla tarkkana. Vakuutuksen o amiselle
on kaksi vaihtoehtoa:
1. Osta vakuutus lisenssin yhteydessä – vakuutuksellinen lisenssi
Lisenssiin sisältyvän vakuutuksen perusteella korvataan tapaturmasta aiheutunut vamman hoito,
lääke eteellinen hai a ja kuolema vakuutusehtojen mukaises . Vakuutuksellinen lisenssi sisältää
Pohjolan vakuutuksen.
Omasairaala Helsingin Pikku-Huopalahdessa on Pohjolan omistama ortopediseen päiväkirurgiaan
erikoistunut sairaala, josta saa saman katon alta sekä lääkäripalvelut e ä vakuutusyh ön
korvauspalvelut. Tapaturmapäivystys on avoinna myös viikonloppuisin. Lisä etoja TÄSTÄ
Vahingon sa uessa – vakuutuksellinen lisenssi
Lisenssiin lii yvän kulloinkin olevan vakuutusnumeron voit tarkistaa Suomen Voimisteluliiton
sivuilta. Vahingon sa uessa löytyvät Pohjolan yhteistyölaitokset Suomen Voimisteluliiton sivuilta.
Myös
ohjeet
ilmoituksen
tekemiseen
löytyy
sivuilta
h ps://www.voimistelu.ﬁ/ﬁ/Tapahtumat-ja-kilpailut/Kilpailulisenssit-ja-vakuutukset
Huomioithan e ä lisenssin vakuutus ei kata rasitusvammoja eikä kaikkia tapaturmia. Näitä
varten voimistelijalla on hyvä olla oma lajiin sopiva hoitokuluvakuutus. Kysy ohjeita
vakuutusyh öltä.

2. Osta vakuutus vakuutusyh östä - vakuutukseton lisenssi
Mikäli urheilijalla on oma, urheilutapaturmakorvaavuusehdon sisältävä vakuutus, voi hän o aa
vakuutukse oman lisenssin. Vakuutuksen ka avuus pitää selvi ää omasta vakuutusyh östä ennen
lisenssin hankkimista. O aessa vakuutukse oman lisenssin tulee lisenssinhal jan vakuu aa, e ä
hänellä on voimassa oleva vakuutus. Vakuutuksen tulee ka aa lajin kilpailu- ja harjoi elutoiminta
sekä niihin lii yvien matkojen yhteydessä sa uneet tapaturmat ko maassa ja ulkomailla. Voimassa
oleva lapsi- tai tapaturmavakuutus saa aa ka aa myös harrastuksen.
Tarkista onko vakuutuksessa urheilutapaturmakorvaavuusehto.
Urheilijan lisäturva Lisäksi kanna aa selvi ää vakuutusta o aessa ns. urheilijan lisäturva, joka
ka aa mm. tapaturmat, rasitusvammat, magnee kuvan, fysioterapian. Urheilijan lisäturva maksaa
noin 40–50 € vuodessa. Huomioithan, e ä jokainen vakuutusyh ö ja vakuutus on erilainen.
Lisä etoja vakuutuksista:
h p://voimistelu.ﬁ/ﬁ/Kilpavoimistelu/Lajien-yhteiset-asiat/Kilpailulisenssit-ja-vakuutukset
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Vahingon sa uessa – oma vakuutus
Vahingon sa uessa, ole yhteydessä vakuutuksen myöntäneeseen yh öön

3. Ulkomaan matkojen vakuutukset
Ulkomaan kisamatkoilla jokaisella tytöllä on oltava voimassa oleva matkustajavakuutus
(tarpeen mukaan myös matkatavaravakuutus). Kilpailulisenssi ka aa ulkomailla vain kilpailu- ja
harjoitus lanteessa, ei esimerkiksi sairaustapauksia. Jokaisen on itse varmiste ava
vakuutuksensa rii ävä ka avuus. Alle 18-vuo aan voimistelijan huoltajien vastuulla on
huoleh a voimistelijan voimassa olevista ja rii ävistä vakuutuksista. Vakuutuksen voi hankkia
joko lisenssin yhteydessä tai omana erillisenä vakuutuksena. Ulkomaan matkojen vakuutukset
ovat jokaisen omalla vastuulla.

5.8 Sisaralennus
Rytmistä voimistelua harrastavat sisarukset ovat oikeute uja sisaralennuksen.
Sisaralennus annetaan vain valmennusmaksusta. Ollessasi oikeute u sisaralennukseen, laita
kauden alussa vies ä osoi eeseen svsvantaa@gmail.com , ilmoita samalla missä ryhmissä
voimistelijat ovat. Sisaralennus annetaan toisesta, kolmannesta jne.
Sisaralennus on 10%
Sisaralennus tulee pyytää joka kausi uudelleen ja on voimassa pyynnöstä läh en.
Sisaralennuksia ei anneta takautuvas .

5.9 Voimistelijan sairastuessa
Loukkaantumisissa ja pidemmissä sairastapauksissa maksut katsotaan aina tapauskohtaises .
Pidemmissä sairastapauksissa tai loukkaantumisissa voi lääkärintodistusta vastaan anoa
maksuvapautusta sairastumisen osalta. Valmennusmaksussa on aina kolmen (3) viikon
omavastuuaika. Asiasta voi olla yhteydessä toimistoon sähköpos lla.

5.10 Voimistelijan lope aessa
Valmennusmaksu Ir sanomisaika valmennusryhmissä on neljä (4) kuukau a (1.8.2021 läh en)
Voimistelijan lope aessa kesken harjoituskauden tulee valmennusmaksu suori aa seuraavas :
- esivalmennusryhmässä harjoituskauden loppuun as (syys- tai kevätkauden loppuun
as ), ei hyvitystä.
- valmennusryhmistä lope amisesta pitää tehdä väli ömäs kirjallinen ilmoitus seuran
toimistoon sekä omalle vastuuvalmentajalle. Valmennusryhmissä ir sanoutuminen
astuu voimaan seuraavan kuukauden ensimmäinen päivä ja ir sanomisaika neljä (4)
kuukau a.
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Voimistelijan lope aessa toimintamaksu maksetaan toteutuneen toiminnan mukaan.

5.11 Muut maksuhyvitykset
Lomat ym. satunnaiset poissaolot – Ei hyvitystä. Yksi äisten tun en korvaaminen – Seurassa ei
ole käytössä tun en korvauskäytäntöä. Esim. Voimistelijasta itsestään johtuva myöhäisempi
aloitus kesäloman jälkeen ei oikeuta valmennusmaksun vähentämiseen
Leirit
Peruutus on mahdollista sairaustapauksissa, joista on lääkärintodistus. Mikäli sairastuu
leiripäivänä, leirimaksu hyvitetään vain lääkärintodistusta vastaan. Huom. kaikista
peruutuksista/hyvityksistä veloitetaan kuitenkin 50 € / varaus toimistokuluina.
Kilpailut
Osallistumisen peruuntuessa ilmoi autumismaksut palautetaan vain lääkärintodistusta
vastaan. Joukkueen jäsenen osuu a ilmoi autumismaksussa ei hyvitetä.
Kilpailumaksun (15 €) osuu a ei palauteta, vaan se pidätetään toimistokuluina.
Valmennusryhmän vaihto tai muutos viikkoharjoitus määrään
Harjoitusmäärän vähentämisen osalta ilmoitus tulee tehdä kuun 15. päivään mennessä ja se
astuu voimaan seuraavan kuukauden alusta. Veloitus on kuluvan kuukauden loppuun as
vanhan ryhmän ja sitä seuraavan kuukauden alusta uuden ryhmän maksu. Ryhmää
vaihde aessa maksetaan seuraavan kuukauden loppuun as vanhan ryhmän ja seuraavan
kuukauden alusta uuden ryhmän maksu.
Syysloma, joululoma, talviloma ja pääsiäinen sekä muut pyhäpäivät on ote u huomioon
maksua määriteltäessä.
Kaikkina kuukausina ei ole saman verran harjoitustunteja johtuen kilpa- ja näytös toiminnasta,
käyte ävissä olevista salivuoroista sekä loma-ajoista.

Poikkeus lanteet (covid-19)
Käsitellään aina tapauskohtaises SVS Vantaan johtoryhmässä
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