Kausimaksuperusteet / Vaasan Kiisto ry / Lentopallon juniorijaosto
Kausimaksu kattaa toiminnan ajalla 1.9.2017-31.5.2018.
Uusi aloittava lentisjuniori saa käydä kaksi kertaa maksutta tutustumassa ryhmien toimintaan.
Kausi- ja jäsenmaksu
•
•
•
•
•

Vaasan Kiisto ry laskuttaa lentopallojuniorilta seuran jäsenmaksun sekä kausimaksun.
Kausimaksu laskutetaan yhdessä erässä.
Juniorin aloittaessa lentopalloharrastuksen kesken kauden laskutetaan kausi täysimääräisenä. Jos kaudesta on kuitenkin alle
puolet jäljellä, maksu on puolet kausimaksun määrästä.
Juniorin siirtyessä kesken kauden ylempään ikäluokkaan kausimaksun korotus määräytyy tapauskohtaisesti.
Kausimaksu kattaa ohjatun valmennuksen sekä harjoitusvuorot, fysiikkavalmennuksen, valmentajien ja ohjaajien
kulukorvaukset, koulutuskulut, joukkueiden sarjamaksut, välinehankinnat, nuorisotuomarikurssin sekä pelipaidan.

Kausimaksut
•
•
•
•
•
•
•
•

Lentopallokoulu
F-ikäiset
E-ikäiset
D-ikäiset
C-ikäiset
B-ikäiset
A-ikäiset
Tekniikkakoulu
Tekniikkakoulu

120€ + seuran jäsenmaksu 10€
170€ + seuran jäsenmaksu 10€
190€ + seuran jäsenmaksu 10€
210€ + seuran jäsenmaksu 10€
240€ + seuran jäsenmaksu 10€
270€ + seuran jäsenmaksu 10€
300€ + seuran jäsenmaksu 10€
85€ aloitus/osa kaudesta + oman ikäluokan kausimaksusta 50% + seuran jäsenmaksu 10€
170€ koko kausi + seuran jäsenmaksu 10€

Sisaralennus
•

Sisaralennus koskee niitä pelaajia, joiden sisarukset ovat mukana koko kauden 2017-2018 ja maksavat normaalihintaisen
kausimaksun. Alennus on 20€/sisarus. Esim. Perheessä on 3 junioria, joista vanhin juniori maksaa täyden kausimaksun ja
kahden muun juniorin osalta vähennetään kausimaksuista 20€/juniori.

Kilpailukulut
•

•
•
•

Juniorin osallistuessa seuran kilpailutoimintaan tulee hänen itse hankkia vuosittainen kilpailulisenssi Suomen
Lentopalloliitosta.
Lisätietoa pelaajalisenssistä: http://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/kilpailu/lisenssit/pelaajalisenssit.html
Ohjeet lisenssin ostoon:
http://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/kilpailu/lisenssit/ohje-lisenssin-ostoon.html
Juniori vastaa itse kaikista kilpailutoimintaan liittyvistä matka-, majoitus- ja ruokailukuluista.
Joukkueilla on mahdollisuus suorittaa omaa varainhankintaa kulujen kattamiseen juniorijaoston ohjeistuksen mukaisesti.
Seura vastaa turnausten joukkue- ja salimaksuista sekä matkatasausmaksuista.

Ohjeita maksamiseen
•
•
•
•
•
•

Laskutus tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostitse.
Laskut tulee maksaa eräpäivään mennessä.
Käytäthän maksaessasi laskun viitenumeroa.
Kausimaksujen maksujärjestelyiden osalta pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen vaasankiisto@gmail.com
Erääntyneistä laskuista lähetetään muistutuslasku, johon lisätään 5€ laskutuslisä.
Kausimaksun laiminlyönti estää juniorin osallistumisen harjoituksiin ja kilpailutoimintaan.

