Uintitiedote syksy/1 – Valmennusmaksut ym.
Tervetuloa uusi kausi!
Kesä jatkuu vielä tovin, mutta syyskausi odottaa jo lähtökuopissa. Vandersin toiminta jatkuu normaalisti
Länsi-Vantaan alueella tarjoten uinti- ja taitouintitioimintaa sekä kurssitoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille
uintiurheilun ystäville. Alla on koottu tietoa koskien kauden aloitusta. Näillä saamme mukavasti kauden
pyöräytettyä käyntiin. Lisää infoa koskien mm. vanhempainiltaa, toimitsijakoulutusta ja kilpailuja seuraa
lähiaikoina.
SYYSKAUDEN VALMENNUSMAKSUT
Syyskauden valmennusmaksut on maksettavissa seuran verkkosivuilla alla olevassa osoitteessa. Käytä
maksamiseen maksulinkkiä. Maksuista ei lähetetä erillistä laskua. Jos maksat maksun yhdessä erässä, saat
10 euron alennuksen. Tarkista tällöin, että käytät linkkiä, jossa merkintä ”koko syksyn maksu”. Maksun
eräpäivä on 31.8.
Jos maksat valmenusmaksun kahdessa erässä, käytä maksamiseen kahta eri maksulinkkiä, Erä 1 ja Erä 2, ja
täytä kaksi maksulomaketta. Älä siis kopioi maksua suoraan verkkopankista! Ensimmäisen erän eräpäivä
on 31.8. ja toisen erän 31.10. Maksettavat erät ovat puolet syksyn valmennusmaksusta. Masters- ja
kuntoryhmän maksu maksetaan yhdessä erässä.
http://www.vanders.fi/uinnin-maksusivusto/

JÄSENMAKSUT 2016
Varmistathan, että olet maksanut vuoden 2016 jäsenmaksun (laitettu maksuun 2016 alussa). Seurassa
harjoittelevan ja/tai seuran nimissä kilpailevan uimarin jäsenmaksun tulee olla maksettu elokuun loppuun
mennessä. Jäsenmaksun ja seuraan ilmoittautumisen voi hoitaa oheisessa osoitteessa.
http://www.vanders.fi/jaseneksi/

LISENSSI JA HARJOITUSKORTTI
Uusi lisenssikausi alkaa 1.9.2016. Lisenssi sisältää vakuutuksen ja vain kilpailulisenssin omaava urheilija voi
osallistua kilpailuihin. Lisenssi se on lunastettava 14 vuorokautta ennen kilpailuja.Uuden lisenssin pääset
ostamaan esim. tätä kautta.
http://www.uimaliitto.fi/liitto/uutiset/muista-uusia-lisenssisi-14-vrk-ennen-kisoja/
Alle 18-vuotias uimari saa lunastaa veloituksetta viidellä eurolla uimahallin kassalta harjoittelukortin, jolla
uimari pääsee veloituksetta sisään uimahalliin seuran harjoitusten aikana. Korttia lunastettaessa tulee
osoittaa, että lisenssi on maksettu eli lisenssi tulee olla mukana ja esitettävä kassalla. Korttia saa käyttää
vain harjoituksiin tullessa. Yli 18-vuotiaille kortti on maksullinen.

VIESTINTÄ/TIEDOTUS
Seuralle on perustettu osoite tiedotus@vanders.fi, jota hallinto käyttää valmennusryhmien tiedottamiseen
seuran asioista. Jos et itse ole tai lapsesi ei ole enää mukana seuran toiminnassa, niin lähetä ko.
osoitteeseen ilmoitus, niin poistamme tiedot osoitekirjasta. Muita seuran käyttämiä viestintäkanavia ovat
seuran www-sivut ja facebook-sivut.
SYYSKAUDEN AVAJAISET
Kuten aiemmin on tiedotettu, niin uimareiden, taitouimareiden, perheiden, valmentajien, ohjaajien ja
muiden seuratoimijoiden yhteiset syyskauden avajaiset pidetään sunnuntaina 14.8. klo 12-15
Vetokannaksella. Katso tarkemmat tiedot nettisivuilta. Tervetuloa!
Tässä tietopaketti kauden alkuun. Lisää infoa seuraa ihan pikapuolin. Oikein antoisaa alkavaa uintikautta
kaikille!
Toivottaa
Riikka Räsänen (pj) ja muu hallitus

