Valmennusmaksut 2021–2022
Kilparyhmien valmennusmaksu muodostuu kolmesta eri tekijästä: seuramaksusta, tiloista ja
valmennuksesta. Seuramaksu sisältää kilpailu- ja harjoitustoiminnan kuluja, tilamaksu Otahallin ja muiden
käytettävien tilojen vuokrasta. Valmennuskorvaukset muodostavat kolmannen osan ja tätä osuutta seura
subventoi merkittävästi.

Valmennusmaksulla saa valmennusta
•

valmentajan suunnittelemaa ja vetämää iän ja lajiryhmän mukaista laadukasta, urheilijan tarpeet
huomioivaa valmennusta ryhmässä

•

ammattitaitoisen valmentajan laatima yksilöllinen harjoitusohjelma

•

harjoituspäiväkirja (elogger tai Champions Corner) valmentajan harkinnan mukaan

•

Pulssi-keskustelut 7 pisteen urheilijoille ja 15–17-vuotiaiden SM-mitalisteille

•

opastusta valmennuksen ja asiantuntijapalveluiden kokonaisuuden hallintaan

•

valmennuksen asiantuntijapalvelut seuran kanssa sovituin ehdoin

ja kilpailutoimintaa
•

SM- ja am/pm -kilpailuiden ilmoittautumismaksut (SM-kilpailujen toimintaohjeen mukaan)

•

SM-kilpailuiden matkat, majoitukset ja ruokailut (SM-toimintaohjeen mukaan)

•

osallistuminen Tapioiden omiin kilpailuihin veloituksetta

•

osallistuminen seuraotteluihin, seuracupiin ja SM-viesteihin veloituksetta

ja olosuhteita
•

Tapioiden harjoitusvuorojen käytön Otaniemessä, Kannusillanmäessä, Leppävaarassa ja
Espoonlahdessa

•

Unisport kuntosalikortteihin tuki 8–9-luokkalaisille (10-kortti 55 €)

•

mahdollisuus ostaa Esport-kortti seuran erityishinnalla

ja paljon muuta
•

oikeuden saada seuran valmennustukea 17-v. alkaen (erilliset kriteerit)

•

edut seuran yhteistyökumppaneilta (esim. Intersport Suomenoja)

•

henkilökunnan tuki sisältäen tarpeelliset yhteydet liiton valmennukseen ja pääkaupunkiseudun
valmennuskeskukseen
HUOM! Jokainen urheilija hankkii itse kilpailulisenssin

Kilparyhmien valmennusmaksut
10–11-v. (2012–2011)

418 €/ vuosi

12–13-v. (2010–2009)

872 €/ vuosi

14–15-v. (2008–2007)

1006 €/ vuosi

16–19-v. (2006–2003)

1123 €/ vuosi

yli 20-v. (-2002)

734 €/ vuosi

Aerobit

699 €/ vuosi

Aerobit, monilajiryhmä

398 €/ vuosi

Tilamaksu

517 €/ vuosi

Seuramaksu

331 €/ vuosi

Muun seuran urheilija

885 €/ vuosi

Unisportin 10-kortti (8-9 lk) 55 €/ vuosi
Seuramaksu ei sisällä tiloja eikä valmennusta. Tilamaksu ei sisällä valmennusta.

Sisaralennus
-

koskee vain 19-sarjalaisia ja tätä nuorempia

-

vanhin sisarus (korkeintaan 19-vuotias) maksaa täyden hinnan

-

ensimmäinen nuorempi sisarus: alennus 120 €

-

kaikki seuraavat nuoremmat sisarukset: alennus 150 €

Monilajiurheilijan alennus
Urheilija, joka harrastaa yleisurheilun lisäksi jotakin toista lajia ohjatusti toisessa urheiluseurassa ja hän
tästä syystä pääsee Tapioiden ohjattuihin harjoituksiin keskimäärin ainoastaan 1–2 kertaa viikossa, on
oikeutettu alennukseen, jonka suuruus on maksimissaan 20 % normaalihinnasta. Alennuksen voi saada
2010 ja aikaisemmin syntyneet urheilijat.
Urheilijan tulee vuosittain marraskuun loppuun mennessä toimittaa seuran juniorivalmennuspäällikölle
seuran allekirjoituksella (esim. oma valmentaja) varustettu vapaamuotoinen todistus toisen lajin
harrastustoiminnasta. Tästä tulee ilmetä seura, laji ja ohjattujen viikkoharjoitusten määrä, joihin urheilija
toisessa lajissaan osallistuu. Hakemukset käsittelee ja alennuksista päättää valmennuspäällikkö.

Maksujen laskutus
Laskutuksen voi valita seuraavista vaihtoehdoista:
·

1 erässä (kaikki alle 400 € suuruiset vuosimaksut)

·

2 erässä (mahdollinen 401–800 € suuruisille vuosimaksuille, lisäkulut 5 €)

·

3 erässä (mahdollinen 801 € ja suuremmille vuosimaksuille, lisäkulut 7,50 €)

Peruutusehdot / hyvitykset
Urheilija on oikeutettu hyvitykseen maksusta, mikäli hän loukkaantumisen tai muun perusteltavan syyn
vuoksi joutuu olemaan yhtäjaksoisesti pois harjoituksista vähintään 1–2 kuukauden ajan. Loukkaantumistai sairastapauksissa hyvitys edellyttää lääkärintodistusta. Tätä lyhyemmistä, yksittäisistä tai satunnaisista
poissaoloista maksuja ei hyvitetä.
Valmennuksessa lopettamisesta on ilmoitettava välittömästi sekä omalle valmentajalle että seuran
valmennuspäällikölle. Hyvitys tehdään ilmoittamispäivästä lukien loppukauden osalta. Mikäli urheilija
lopettaa valmennusryhmässä 1.5.2022 jälkeen, seura ei hyvitä loppukauden valmennusmaksuja.

