MAKSUKÄYTÄNNÖT
Seura kattaa osan toimintamenoistaan perimällä kaikilta uimareilta kausijäsen- maksun ja
harjoittelumaksun. Toimintamenoja ovat mm. uimahalli Vesihiiden ja Lapin Urheiluopiston
ratavuoromaksut ja hallivuokrat, valmentajien palkka- ja kulukorvaukset, valmentajien ja seuratoimijoiden
koulutus- ja kurssitoiminta, toimistovuokrat ja uintiopetuksen materiaalikustannukset.
Olemme pyrkineet pitämään uintiopetusmaksut kohtuullisina, jotta mahdollisimman monella lapsella ja
nuorella on mahdollisuus harrastaa uintiurheilua mahdollisimman pitkään.
Swimming Club Rovaniemi käyttää seuraavia maksukäytäntöjä omassa toiminnassaan.
Harjoitus- ja jäsenmaksut:
Uimarilta peritään harjoitusmaksu ja jäsenmaksu uintikausittain. Kaudet ovat syyskausi (syyskuu – joulukuu)
ja kevätkausi (tammikuu – toukokuu) ja kesäkausi (kesä-elo). Lasten perusopetus pikku- ja laguunialtaassa
tapahtuu kevät- ja syys- kauden aikana.
Kesäkautena harjoittelevilta (Valmennuskeskukseen kuuluvat uimarit) ei peritä jäsenmaksua, vaan
ainoastaan harjoittelumaksu. Harjoitusmaksun suuruus riippuvainen uimarin tasoryhmästä, johon hän
kuuluu. Harjoitusmaksu on määritelty harjoituskertojen (viikossa) ja -keston mukaisesti. Jäsenmaksu on
kaikille uimareille aina sama, riippumatta uimarin harjoituskertojen määrästä tai – ajasta.
Sisaralennus:
Seuralla ei ole käytössään sisaralennusjärjestelmää
Laskutus:
Seura laskuttaa ryhmien harjoitus- ja jäsenmaksut n. kuukausi virallisten harjoitusten alkamisen jälkeen.
Seura lähettää vuoden 2017 alusta alkaen laskut PDF-muotoisina. Sille, joka haluaa edelleen laskun
paperimuotoisena, lisätään maksutapalisänä 1,85€ / lasku.
Mikäli uimari lopettaa harjoittelun kesken uintikauden, ei seura palauta jäsen- tai harjoittelumaksua tai
osaa maksusta tai ryhdy muihinkaan maksujärjestelyihin. Samoin, jos uimari ei pysty osallistumaan kaikkiin
ryhmänsä harjoituksiin, esimerkiksi toisen harrastuksen johdosta, ei seura palauta jäsen- tai harjoittelu
maksua tai osaa maksusta tai ryhdy muihinkaan maksujärjestelyihin.
Valmennuskeskuksen uimareilla on kuitenkin mahdollisuus anoa seuran hallitukselta harjoitusmaksun
alentamista, mikäli uimari on perustellusta syystä estynyt osallistumasta ryhmänsä harjoituksiin pääosan
harjoituskaudesta. Perusteltuja syitä ovat terveydelliset syyt, varusmiespalvelu, asuu tai opiskelee tai
työskentelee toisella paikkakunnalla tai muut hallituksen hyväksymät syyt. ( 4 /2009)
Uintiharrastuksen lopettaminen
Lopettamisesta on täytettävä seuran verkkosivuilla UINNIN LOPETTAMISILMOITUS

http://sc-

rovaniemi.com/blog/uinnin-lopettamisilmoitus

Lopettamisesta on tehtävä ilmoitus
mahdollisimman nopeasti, jotta lopettavan uimarin tilalle saadaan nostettua varasijoilta.
Maksujen viivästyminen
Seura toivoo, että laskut maksetaan ilmoitettuun eräpäivään mennessä. Laskuissa on normaali eräpäivä – ja
viivästyskorkokäytäntö. Erääntyneet laskut annamme perintätoimiston perittäväksi. Seuralla ei ole
velvollisuutta tarjota uintiopetusta laskunsa maksamatta jättäneelle. Lisäksi seuran kustantama vakuutus ei
ole tällöin voimassa.

Kilpailut:
Kilpailuihin ilmoittaudutaan aina uimarin oman valmentajan kautta. Seura maksaa aina kilpailijan startti-,
matkustus-, majoitus-, ja ruokailumaksut. Kyseiset maksut laskutetaan uimarien vanhemmilta kilpailujen
jälkeen seuran toimesta.

Muutokset:
Mikäli uimarin vanhemmat haluavat tarkistaa tai esittää muutosta uimarilta perittäviin maksuihin yms., on
asiasta tehtävä aina kirjallinen esitys uimaseuran hallitukselle, joka käsittelee anomuksen ja vastaa siihen
kirjallisesti. hallitus@sc-rovaniemi.com
Yhteydenotot
Uintiin liittyvissä asioissa voi Pikkualtaan, Laguunin, Perusuimakoulun, Muk ja KUK ryhmien osalta esittää
kysymyksiä valmennusvastaava Essi Vilmilälle : essi@sc-rovaniemi.com tai 045 1669879
Jos on kysyttävää laskutuksesta tai laskussa en epäselvyyttä, niin silloin lähettää viestiä laskutusvastaava
Anne Niemelle

laskutus@sc-rovaniemi.com

Ja muissa asioissa yhteyttä voi ottaa yhteyttä hallitus@sc-rovaniemi.com

