Vantaa Diving, vauvauinti (11.1.2019)

Vauvauintiin ilmoittautuminen ja maksamisen säännöt
Luethan maksamisen ja ilmoittautumisen säännöt ennen ilmoittautumista. Vauvauimareita ei ole
vakuutettu seuran puolesta.
Kuukausimaksut muodostuvat riippuen järjestetystä kertamäärästä
Perhe- ja vauvauintimaksut
Ryhmät
Laskennallinen kertamaksu Kertamäärä viikossa
Vauvauinti
19,50€
1 puolentunnin uinti
Perheuinti, ensimmäinen vauva 19,50€
1 puolentunnin uinti
Perheuinti, sisarus
5,00€
1 puolentunnin uinti
Toimintakaudet
1. Vauva- ja perheuinti on jaettu kahteen kauteen. Pääsääntöisesti syyskausi on elo-joulukuu ja
kevätkausi tammi-toukokuu. Syyskausi 2018 on 15.9-15.12.2018.
2. Uusien jäsenten ilmoittautumisen edellytyksenä on osallistuminen infoon. Info
järjestetään siten, että sen yhteydessä on myös ohjattu uintikerta. Info ja kokeilukerta
ovat maksuttomat ja niihin ilmoittaudutaan seuran nettisivujen kautta.
3. Varsinainen ryhmiin ilmoittautuminen tapahtuu jäsenrekisteriohjelma Hoikan kautta (ohjeet
alla). Ilmoittautuminen ryhmään on SITOVA. Ryhmään ilmoittautumisen yhteydessä
suoritetaan varausmaksu.

Rekisteröityminen jäsenrekisteriin Hoika-ohjelmaan
4. Jäsenrekisteriohjelmaan ilmoitetaan aina ensin vähintään toisen huoltajan tiedot, ja sen
jälkeen lapsi/lapset lisätään huoltajan alikäyttäjiksi. Olennaista on, että molempien
rekisteröityminen löytyy ohjelmasta ennen ilmoittautumista ja tarvittaessa ali- ja ylikäyttäjän
asetuksiin voi pyytää apua toimistolta.
Ilmoittautumisen sitovuus ja lopettamisilmoitus
5. Jos ensimmäisen uintikerran jälkeen perhe päättää, ettei halua jatkaa uinteja, tulee siitä
ilmoittaa sähköpostiin vantaadiving@gmail.com viimeistään uintikerran jälkeisenä tiistaina.
Varausmaksua ei palauteta.
6. Ilmoittautuminen tapahtuu kerralla syyskaudeksi / kevätkaudeksi.
Vauvauintimaksu sisältää urheiluseuran jäsenyyden
7. Vauva- ja perheuinneissa jäsenmaksu sisältyy harjoitusmaksuihin sen kauden osalta, jolloin
lapsi on ilmoittautuneena mukaan toimintaan (syksy / kevät). Jäsenyys sisältää

äänioikeuden. Lisätietoja jäsenyydestä seuran sivuilta.
Sairastuminen, lääkärintodistus ja hyvitykset
8. Ilmoittautumisen saa perua lääkärintodistusta vastaan kokonaan, jos lääkärintodistuksesta
käy ilmi, että tauko uinnista tulee olla yli 3kk. Hyvityksen maksusta saa lääkäritodistusta
vastaan, jos vauva sairastuu yli kahden viikon ajaksi. Tässä tapauksessa omavastuuaika on 2
viikkoa ja sairauden ensimmäisiä kahta viikkoa ei korvata. Jos altaalla tapahtuu
"kakkavahinko", kaikki päivän loput uinnit perutaan eikä niitä korvata.
Tiedotus
9. Tiedotteet lähetään pääsääntöisesti sähköpostilla ja kiireellisissä tapauksissa tekstiviestillä.
On todella tärkeää, että kaikki yhteystiedot, jotka ovat jäsenrekisterissä, ovat oikeat ja ajan
tasalla. Vastuu tiedoista on ilmoittautujalla / huoltajalla.
Vakuutukset
10. Vauvauintiryhmien osallistujalla tulee olla voimassa oleva vakuutus. Perheet ovat itse
vastuussa vakuutuksen voimassaolosta.
Laskutus ja maksaminen
11. Laskut lähetetään sähköpostitse noin kaksi kertaa kauden aikana. Laskennallinen
kertamaksu on 19,50€ ja perheuinneissa sisarusryhmään ilmoittautuneen toisen lapsen
kertamaksu 5,00€. Laskut tulevat sähköpostilla siihen osoitteeseen, jonka asiakas on
ilmoittanut jäsenrekisteriin.
12. Jos haluatte maksaa laskuja liikuntaseteleillä, laittakaa viestiä seuran sähköpostiin
vantaadiving@gmail.com Ilmoittautumisen yhteydessä maksettavaa varausmaksua ei voi
maksaa liikuntasetelillä. Seuran vastaanottamat liikuntasetelit löydätte seuran nettisivuilta.

