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SITOUTUMISKÄYTÄNTÖ
Nurmijärven taitoluistelijat NTL ry Kausi 2021-2022
Tämä päätös koskee sitoutumista Nurmijärven taitoluistelijoiden järjestämään luistelutoimintaan
seuraavissa ryhmissä:


kehitysryhmät Loiste



kilparyhmät R1, R2, R3, R4, R5, KB, FM

Tässä päätöksessä luistelukausi jaetaan seuraavasti:


-

kesäkausi 1.5.-31.8. (kaikki ryhmät)
peruskausi 1.9.-30.4. (R3, R4, R5)



peruskauden syyskausi 1.9.-31.12. ja peruskauden kevätkausi 1.1.-30.4. (Loiste, R1, R2, FM, KB)

Kaudella 2021-2022 luistellaan seuraavasti

Ryhmä

Kesäkausi 1.5.31.8.

Syysleiri

Hiihtoloma

Tehopäivät

Loiste

satunnaisesti

Ei

Mahdolliset harjoitukset
Ei
sisältyvät kuukausimaksuun

R1

Elokuu+ leiri
vapaaehtoinen

Ei

Harjoitukset sisältyvät
kausimaksuun

Kaksi kertaa kaudessa. Eivät
sisälly kuukausimaksuun

KB

Kyllä

Ei

Harjoitukset sisältyvät
kausimaksuun

Ei

R2, R3,
R4, R5

Kyllä+leiri
kesäkuussa

kyllä (osa
omalla
hallilla)

Harjoitukset sisältyvät
kausimaksuun

Kaksi kertaa kaudessa. Eivät
sisälly kuukausimaksuun.
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Frozen
Mistrals

Kyllä

Ei

Harjoitukset sisältyvät
kausimaksuun

Ei

Pyhinä ei luistella.

Luisteluun sitoutuminen
Ilmoittautuessaan tulevalle kaudelle luistelija sitoutuu koko kaudelle (peruskausi+kesäkausi) seuraavin
poikkeuksin:


Loiste, R1, R2, KB ja Frozen Mistrals: luistelija voi lopettaa luistelun tai siirtyä harrastajaryhmiin
kesäkauden tai peruskauden syyskauden tai peruskauden kevätkauden jälkeen. Lopettamisesta
tai siirtotoiveesta tulee ilmoitta kirjallisesti valmentajalle ja toiminnanjohtajalle 15.8, 15.12 tai
20.4 mennessä.



R3, R4, R5: luistelija voi lopettaa tai siirtyä peruskauden tai kesäkauden jälkeen. Lopettamisesta
tai siirtotoiveesta tulee ilmoittaa valmentajalle ja toiminnanjohtajalle kirjallisesti 15.8. tai 20.4
mennessä.



Kaikki ryhmät: Luistelijan siirtyessä kehitys- tai kilparyhmään kesken kauden luistelija tulee
ilmoittaa luistelijaksi uuteen ryhmään ja samassa yhteydessä hyväksyä sitoutumiskäytäntö.

Ilmoittautuminen tapahtuu seuran kotisivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. Luistelijalla on oikeus
osallistua alkavan kauden harjoituksiin vasta sen jälkeen kun ilmoittautuminen on tehty ja
sitoutumiskäytäntö hyväksytty. Ilmoittautumislomake tulee täyttää mahdollisimman nopeasti
ilmoittautumisen auettua.
Luistelijan lopettaessa kesken kauden, häneltä peritään luistelumaksu koko käynnissä olevalta kaudelta
sekä mahdolliset kilpailu- yms. kustannukset. Jos luistelun lopettamiseen on hyväksyttävä syy (muutto
paikkakunnalta, pitkäaikainen sairaus) luistelija voi anoa vapautusta/osittaista vapautusta hallitukselta.
Luistelijan vaihtaessa seuraa tulee kaikkien maksujen olla maksettu.
Maksut
Luistelijoilta laskutetaan vuosittain seuran jäsenmaksu, kuukausittain laskutettava kausimaksu sekä
tapahtumittain leirit, tehopäivät sekä kilpailumaksut. Kilpailevat luistelijat vastaavat itse kilpailulisenssin
tai kilpailuluvan ja –vakuutuksen hankkimisesta.
Luistelumaksut perustuvat jää- ja oheisharjoitus- (oheiset, fysio ja tanssi), sekä luistelija- ja
valmentajamäärään. Kuukausittainen luistelijamaksu sisältää aikataulun mukaiset jää- ja
oheisharjoitukset. Leirit laskutetaan erikseen kulujen perusteella ja kilpailumaksut laskutetaan
kilpailukäytännön mukaan. Yksinluistelun testien hinta on 40 €/testitilaisuus/luistelija. Leireille
osallistuminen kuuluu kiinteänä osana kilpaluistelijoiden kausiohjelmaan. Jos luistelija ei
poikkeuksellisesti osallistu leirille, tulee hänen ilmoittaa asiasta kirjallisesti valmentajalle vähintään 2
kuukautta ennen leiriä. Luistelijalta peritään kuitenkin leiristä hänen osuutensa jää-, oheistila- ja
valmennuskustannuksista. Täysihoitomaksua ei peritä.
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Jäsen ja luistelijamaksut hyväksytään vuosittain yhdistyksen kevätkokouksessa ja ne ovat sen jälkeen
nähtävillä seuran kotisivuilla. Kilparyhmät maksavat peruskauden maksua kymmenen (10) kuukautta
elokuusta-toukokuuhun (maksuvapaat kuukaudet kesä- ja heinäkuu). Hallituksella on oikeus muuttaa
maksuja, jos taloudellinen tilanne sitä vaatii. Kuukausimaksu on kuukausille jaettu kausimaksu ja siihen
eivät vaikuta jäämäärien vaihtelut eri kuukausina.
Loisteet maksavat peruskauden maksua kahdeksan (8) kuukautta syyskuusta huhtikuuhun. Touko- ja
elokuun maksu laskutetaan erikseen. Maksuvapaat kuukaudet kesä- ja heinäkuu.
Kaudella 2021-2022 ryhmien kustannukset ovat noin:

Ryhmä Kuukausimaksu peruskaudelle
Loiste

150€/kk

R1

235€/kk

R2

235€/kk

R3

310€/kk

R4

380€/kk

R5

410€/kk

KB

195€/kk

KB + tanssitunti

210€/kk

Frozen Mistrals (FM) 160€/kk

Maksujen laskutus
Laskut toimitetaan sähköisesti MyClubiin ja ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. NTL:ssä
kilpaluistelevien sisarusten peruskauden luistelumaksuista myönnetään 5% alennus edullisimmasta
maksusta, luistelukoulussa tai harrastajissa luisteleva sisarus saa 10% alennuksen. Alennus myönnetään
myös perheen aikuisluistelijalle.
Erääntyneistä maksuista lähetetään maksumuistutus, johon lisätään 5 euron laskutuslisä. Jos
maksusuorituksia uupuu useampia kuin yksi, luistelijaa ei voida ilmoittaa kilpailuihin eikä luistelijalla ole
oikeutta osallistua harjoituksiin. Mikäli laskua ei maksumuistutuksen jälkeen makseta, maksu siirretään
perintään. Huomautukset laskuista tulee toimittaa osoitteeseen ntl.laskut@gmail.com

Maksut sairaus-/loukkaantumistapauksissa
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Sairaus- ja loukkaantumispoissaoloista tulee ilmoittaa mahdollisimman pian kirjallisesti valmentajalle. Yli
kahden viikon sairaspoissaolosta ei peritä täyttä luistelijamaksua kahden viikon omavastuuajan
jälkeiseltä ajalta. Yksi omavastuu kattaa uusiutuvasta vammasta seuraavan sairasloman, jos sama
vamma uusiutuu 14 päivän sisällä edellisen sairasloman päättymisestä.
Maksuvapautuksen saamiseksi luistelijan tulee toimittaa valmentajalle ja osoitteeseen
ntl.laskut@gmail.com vammaa koskeva lääkärintodistus, josta selviää harjoittelukiellon alkamis- ja
päättymispäivä.
Maksuvapautuksen määrä on 65%, jolloin 35% maksusta jää luistelijan maksettavaksi myös sairasloman
aikana. Maksuvapautusta ei myönnetä osittaisesta harjoittelukiellosta (esim. hyppykielto).
Maksut muissa poissaolotapauksista
Tulevista poissaoloista tulee ilmoittaa valmentajalle mahdollisimman aikaisin. Muusta kuin
sairaudesta/loukkaantumisesta johtuvaan pidempiaikaiseen poissaoloon voi hakea vapautusta/osittaista
vapautusta luistelumaksuista hallitukselta, joka kuulee hakemusta käsitellessään valmentajaa.
Vapautusta/osittaista vapautusta ei myönnetä koulun, matkan, muiden harrastusten tms. takia.
Talkootoiminta

Varainhankinta kuuluu kehitys- ja kilparyhmien vanhemmille sekä aikuismuodostelmajoukkueelle.
Varainhankinta tapahtuu osallistumalla myyntikampanjoihin tai maksalla varainhankintamaksu. Myös
muu talkootoiminta (tapahtumat, kilpailut, näytökset jne) kuuluvat osaksi kehitys- ja kilparyhmien
toimintaa.

