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KUY:n valmennusryhmien kausimaksut 2018-2019
Kilparyhmä
320€ / Talvikausi 1.10.2018-14.4.2019
230€ / Kesäkausi 23.4.-1.9.2019
Tsemppiryhmä
450€ / Talvikausi 1.10.2018-14.4.2019
300€ / Kesäkausi 23.4.-1.9.2019
Talenttiryhmä
900€ / harjoitusvuosi 1.10.2018 - 30.9.2019
Juniorivalmennusryhmä
1020€ / harjoitusvuosi 1.10.2018 - 30.9.2019
Nuorisovalmennusryhmä
1260€ / harjoitusvuosi 1.10.2018 - 30.9.2019

Jäsenmaksu
Laskutamme seuran jäsenmaksun ilmoittautumisen yhteydessä. Jäsenmaksun hinta 30€ (kausi 2019)

Valmennusryhmiin ilmoittautuminen on sitova, joten kausimaksu tulee maksaa kokonaisuudessaan,
vaikka harjoittelu loppuisi kesken kauden.
Kausimaksun voi maksaa:
• 1 osassa 31.12. mennessä
• 2 osassa 31.12. ja 30.6.
• 4 osassa 31.12., 30.3., 30.6. ja 30.9.
• 12 osassa joka kuukauden 30. päivä
pl. Kilparyhmän ja Tsemppiryhmän harjoitusmaksu, joka maksetaan yhdessä erässä per kausi.

Maksuhyvitykset
Maksuhyvityksen voi saada loukkaantumisen/sairastumisen vuoksi lääkärintodistuksella yli 1 kuukauden
poissaolon jälkeen. Huomioithan, että alle 1 kuukauden poissaoloista maksuhyvitystä ei myönnetä. Hyvitys
myönnetään loukkaantumista seuraavasta kuukaudesta alkaen.
Valmentajan kanssa on mahdollista neuvotella korvaavasta harjoittelusta. Mikäli korvaava harjoittelu
toteutetaan oman valmentajan toimesta, maksuhyvitystä ei myönnetä. Loukkaantumis- ja sairastapausten
maksuhyvityksistä neuvotellaan tapauskohtaisesti valmentajan ja toimiston kanssa.

Alennettu kausimaksu
Alennettu kausimaksu on mahdollista myöntää urheilijalle, joka toisen harrastuksen, opiskelun tai muun
syyn vuoksi ei kykene osallistumaan harjoitteluun säännöllisesti. Alennetulla kausimaksulla on mahdollista
käydä kaksi ennalta sovittua viikkoharjoitusta. Tällöin maksu on 780€ vuodessa / 65€ kuukaudessa.
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Alennetusta kausimaksusta tulee aina neuvotella tapauskohtaisesti ryhmän valmentajan,
valmennuspäällikön ja toimiston kanssa.

Lisenssit ja vakuutukset
Valmennusryhmien kausimaksu vuodelle 2019 ei sisällä lisenssiä tai vakuutusta. Urheilijan tulee hankkia
nämä itsenäisesti. Ohjeet lisenssin ja vakuutuksen hankitaan, päivitetään myöhemmin.

Kilpailut ja harjoitukset:
Valmennusryhmien urheilijoilla on osallistumisvelvoite pm- ja SM-kilpailuihin, kaikkiin seuraotteluihin ja
joukkuekilpailuihin. Seura ilmoittaa ja maksaa urheilijat SM-kisoihin. Pm-kilpailuihin urheilija ilmoittautuu
itse. Seura maksaa ajoissa tehdyt ilmoittautumiset. Ajoissa tehdyt ilmoittautumiset seuran omiin kisoihin
ovat maksuttomia. HUOM! Aluemestaruuskilpailut eivät sisälly valmennusryhmien kausimaksuun.
Urheilijoiden tulee hoitaa aluemestaruuskisoihin ilmoittautuminen ja kilpailumaksut itsenäisesti. Viesti- ja
joukkuekilpailut ovat poikkeuksia.
Valmennusryhmien urheilijoiden tulee käydä sovitusti harjoituksissa. Poissaoloista tulee aina ilmoittaa
ryhmän vastuuvalmentajalle.

Lisätietoja:
Tuuli Kuittinen
Nuorisovalmennuspäällikkö
Keski-Uudenmaan Yleisurheilu ry
valmennus@kuy.fi
045 609 2227

