SEURAKORTTIMAKSUT KAUDELLA 2016 – 2017

Tässä tiedotteessa on esitelty eri-ikäisten hiihtäjien ja ampumahiihtäjien maksuvaihtoehdot, jotka
Ounasvaaran Hiihtoseuran hiihtojaoston yleinen kokous hyväksyi kokouksessaan 29.9.2016. Maksut
määräytyvät pääosin sen mukaan, missä ryhmässä harjoittelee.

Maksuinfo:
Kauden seurakorttimaksut tulee maksaa Ounasvaaran Hiihtoseuran hiihtojaoston pankkitilille
(FI44 5642 0320 0338 33, viite 56009). 25.10.2016 mennessä. Maksua suoritettaessa on ehdottomasti käytettävä
viitenumeroa! Mikäli maksat usean lapsen seurakortin yhdellä suorituksella, niin ilmoita sähköpostilla
rahastonhoitajalle lasten nimet ja valitut seurakortit. Yli 200 euron hintaiset seurakortit voi maksaa kahdessa erässä,
jolloin jälkimmäisen erän viimeinen maksupäivä on 15.12.2016.
Huomioithan, että seurakorttimaksut eivät sisällä enää kilpailulisenssejä, vaan ne on jokaisen hiihtäjän lunastettava
itse internetin kautta. Hiihtokoululaisten ja kilpailemista aloittavien seurakorttimaksuun kuuluu ski-passi. Edellisen
kauden skipassit ja lisenssit ovat voimassa 30.9.2015 saakka. Osta uusi lisenssi/lisenssit viimeistään lokakuun 2016
aikana, jotta vakuutukset ja kilpailuluvat jatkuvat voimassaolevina keskeytymättä.
Osta maastohiihdon kilpailulisenssi oheisen linkin takaa: http://www.hiihtoliitto.fi/lisenssit/
Osta ampumahiihdon kilpailulisenssi oheisen linkin takaa: http://www.biathlon.fi/kilpailijoille/lisenssi/
Ski-passiin sisältyvä vakuutus astuu voimaan maksupäivänä klo 24.00. Tämä on hyvä huomioida, etenkin, jos hiihtäjällä
ei ole omaa tapaturmavakuutusta. Ski-passien lunastuspäivät ovat 31.10.2016, 15.11.2016 ja 30.11.2016. Tämän
jälkeen seurakortin lunastaneet ostavat ski-passin itse!
OH:n jäsenmaksu:
Seurakorttimaksu ei sisällä Ounasvaaran Hiihtoseuran jäsenmaksua. Jokaisen hiihtäjän tulee olla OH:n jäsen, jotta voi
osallistua hiihtokouluun, osallistua ohjattuihin harjoituksiin tai edustaa seuraa hiihtokilpailuissa. Tämän vuoksi
jäsenmaksu tulee ehdottomasti maksaa seurakorttimaksun lisäksi. Maksutiedot jäsenmaksun maksamista varten
löytyvät OH:n nettisivuilta. Uudet jäsenet täyttävät nettisivuilla lisäksi jäseneksi ilmoittautumiskaavakkeen:
http://oh.fi/liity-jaseneksi/jasenlomake/
Maksujen palautukset:
Seurakorttimaksuja ei palauteta, vaikka kauden aikana ei osallistuisikaan kilpailuihin tai ohjattuihin harjoituksiin.
Poikkeuksena hiihtokoululaiset, joiden osalta puolet maksusta voidaan palauttaa, jos lapsi päättää lopettaa
hiihtoharrastuksen muutaman kokeilukerran jälkeen. Lopettamisesta on ilmoitettava välittömästi sekä hiihtokoulun
rehtorille että rahastonhoitajalle. Vuodenvaihteen jälkeen tapahtuvia peruutuksia ei palauteta.
Epäselvissä tai muuten mietityttävissä tilanteissa kannattaa ehdottomasti ottaa yhteyttä rahastonhoitajaan.
Hiihtokoulu (2012–2005 syntyneet) 120€, sisarushinta 100€
 sis. hiihtokouluharjoitukset sisällä ja ulkona 1-2 x vko
 skipassi
 EI sisällä kisamaksuja tai ilmoittautumisia OH:n ulkopuolisten järjestäjien kilpailuihin
Kilpailemista aloittelevat hiihtokoululaiset (2012–2005 syntyneet) 150€/ maastohiihto ja ampumahiihto 200€
 sis. hiihtokouluharjoitukset sisällä ja ulkona 1-2 x vko
 skipassi
 10x kisamaksu
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10-ryhmät 185€ / maastohiihto ja ampumahiihto 285 €
 sis. ohjatut harjoitukset 2-3 x vko
 kisamaksut
 ampumahiihdon SM-kisojen aikaisen majoituksen talousohjesäännön mukaisesti
 Jokainen ostaa Ski-passin itse
Hopeasompaikäiset 13-16-v sarjoissa hiihtävät 200 € / molemmat lajit 300 €
 sis. ohjatut harjoitukset 2-3 x vko
 kisamaksut
 piirileirien maksuja
 HS-kilpailujen ja KLL:n kisojen sekä ampumahiihdon SM-kisojen aikaisen majoituksen talousohjesäännön
mukaisesti
 Jokainen ostaa kilpailulisenssin/-lisenssit itse
Kultasompaikäiset 17–20 - sarjoissa hiihtävät 300€/ molemmat lajit 400€
 kisamaksut
 piirileirien maksuja
 KLL:n ja SM-kisojen aikaisen majoituksen talousohjesäännön mukaisesti
 Jokainen ostaa kilpailulisenssin/-lisenssit itse
Aikuiset (yleisen sarjan hiihtäjät) 350€/ molemmat lajit 450€
 kisamaksut
 piirileirien maksuja
 KLL:n ja SM-kisojen aikaiset majoitukset talousohjesäännön mukaisesti
 Jokainen ostaa kilpailulisenssin/-lisenssit itse
Harrastehiihtäjät alle 16v 100€ / yli 16v 150€/ molemmat lajit 250€
 10x kisamaksuja
 EI oikeuta ohjattuihin harjoituksiin
 Jokainen ostaa ski-passin tai kilpailulisenssin/-lisenssit itse
Muiden jaostojen jäsenet
 Jokainen ostaa ski-passin tai kilpailulisenssin/-lisenssit itse
 kisamaksut laskutetaan omasta jaostosta (sovittava itse omassa jaostossa, jonka jälkeen ilmoittaa
yhteystietonsa ja jaostonsa yhteyshenkilön yhteystiedot ilmoittautumisvastaavalle ja rahastonhoitajalle)
 EI oikeuta ohjattuihin harjoituksiin
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