SWIMMING JYVÄSKYLÄN HINNASTO
Kevät 2018
Jäsenyys (2018)



Aikuiset 40 € vuosi
Lapset 25 € vuosi

ks. jäsenedut täältä: http://www.swim.fi/13
Valmennusryhmien kausimaksut
Kausimaksu kattaa syyskaudella elo-joulukuun ja kevätkaudella tammi-toukokuun (osalla ryhmistä
kausi jatkuu kesäkuun puolelle). Suluissa olevat kertamäärät ovat uintikertoja, joiden lisäksi on
myös kuivaharjoittelut.
Kausimaksu sisältää:
 jäsenyyden
 valmennuksen (allas- ja kuivaharjoittelu)
 allasvuokrat ja valmentajien sisäänpääsyt
 seuran kilpailukalenterin kilpailuissa 3 starttia / kilpailu
 taitouinnissa ja uimahypyissä osallistumismaksut ja 1 valmentaja ja tuomari kisoihin
 valmentajat kilpailuihin
 masterseilla kilpailukalenteriin merkityissä pääkilpailuissa kaikki startit
 pääkilpailuissa (Rollot/IKM/NSM/SM) ja GP-sarjan kilpailuissa kaikki startit
 pääkilpailuissa (SM/NSM/IKM-finaalit) hotellimajoituksen (arvo n. 100–300 €)
 seuraan tullessaan uusi uimari saa seuran uimalakin ja edustuksen uimarit myös seuran tpaidan
 oheispalvelut, kuten
o hieroja/fysioterapeutti SM- ja GP-kilpailuissa
o edustus ja NSM ryhmillä oma salivalmentaja, muilla ryhmillä muuta kuivaharjoittelua
Kilpauinti








Kilpauinnin starttiryhmä 240 € (2krt/vko)
Vesikiitäjät 260 € (3 krt/vko)
Ratahait 280 € (4 krt/vko)
Flipperit 300 € (4 krt/vko)
Barracudat 300 € (4 krt/vko)
MOP-ryhmä 320 € (6 krt/vko)
NSM 360 € (7 krt/vko)




Edustus 390 € (10 krt/vko)
Erityisuintiryhmä 250 € (3 krt/vko)

Mastersryhmä



ryhmä 1 105 € (2 krt/vko)
ryhmä 2 75 € (1 krt/vko)

Harrasteryhmä





AaltoAlvari 220 € (2 krt/vko)
Wellamo ryhmä 1, 220 € (2 krt/vko)
Wellamo ryhmä 2, 220 € (2 krt/vko)
Erityisryhmä 80 € (1 krt/vko)

Taitouinti (syksy 2017 hinnat)




Haikarat 250 € (2 krt/vko)
Kurjet 450 € (3 krt/vko)
Joutsenet 520 € (5 krt/vko)

Uimahypyt (syksy 2017 hinnat)





Vieterit 180 € (1 krt/vko)
Hyppyhirmut 180 € (1 krt/vko)
Esikilpa 200 € (3 krt/vko)
Kilpa I 240 € (3 krt/vko)

Kurssitoiminta
AaltoAlvarin sunnuntai-illan ja lauantaiaamun kurssit 170 € (poikkeuksena Merenneidot
taitouinti 215 € ja Pomppupingviinit uimahypyt 180 €)
Sisältää: sisäänpääsyn, opetuksen, allasvuokrat, vakuutuksen ja kurssimateriaalin
Wellamon kurssit 115 €
Sisältää: opetuksen, allasvuokrat, vakuutuksen ja kurssimateriaalin
Kypärämäen kurssit 140€
Sisältää: opetuksen, allasvuokran, vakuutuksen ja kurssimateriaalin
Yllämainituille kursseille osallistuvat ovat automaattisesti seuran jäseniä.
Vauvauinnit AaltoAlvari 180 € / 201 € (sisarusryhmä)
Sisältää: sisäänpääsyn, opetuksen ja vakuutuksen
Vauvauinnit Kypärämäki 180 €
Sisältää: sisäänpääsyn, opetuksen ja vakuutuksen

Iltauimakoulut 79 €
Sisältää: sisäänpääsyn, opetuksen, vakuutuksen ja kurssimateriaalin
Yksityistunnit (60min)






1 oppilas 55 €
2 oppilasta 78 €
3 oppilasta 95 €
4-6 oppilasta 110 €
isommat ryhmät ja yritykset erillinen tarjouspyyntö

Hinta sisältää opetuksen, allasvuokran ja ohjaajan sisäänpääsyn.

