SEURAMAKSUT KAUDELLA 2019-2020

OUNASVAARAN HIIHTOSEURA RY, HIIHTOJAOSTO
Maksuinfo
Hiihtojaoston kilpailijat ja hiihtokoululaiset maksavat vuosittain hiihtojaoston päättämät seuramaksut. Maksut määräytyvät
pääosin sen mukaan, missä ryhmässä harjoittelee. Maksua suorittaessa on käytettävä ehdottomasti viitenumeroa.
Mikäli maksat useamman hiihtäjän seurakortin/hiihtokoulumaksun, ilmoita rahastonhoitajalle s-postilla nimet ja valitut
seura/hiihtokoulumaksut.
Hiihtokoulumaksu maksetaan kokonaisuudessaan 31.10.2019 mennessä. Seura hankkii 31.10.2019 mennessä kaikille
maksaneille ski-passin (sis. vakuutus) Myöhemmin hiihtokoulumaksun maksaneet joutuvat hankkimaan ski-passin itse.
Maksunsaaja: Hiihtokoulu
Tilinumero: FI8456400220334283
Viitenumero: 1070
Seuramaksut maksettava 30.11.2019 mennessä. 200€ ja sen yli menevät maksut voi maksaa kahdessa erässä.
Jälkimmäisen erän viimeinen maksupäivä 31.1.2020.
Maksunsaaja: Ounasvaaran Hiihtoseura, hiihtojaosto
Tilinumero: FI44 5642 0320 0338 33
Viitenumero: 3133
Ounasvaaran Hiihtoseura ilmoittaa vain seuramaksun / hiihtokoulumaksun maksaneet hiihtokilpailuihin. Hiihtojaosto
maksaa ilmoittautumismaksut hiihtokalenterissa mainittuihin maastohiihtokilpailuihin. Ei kuitenkaan laturetkiin, esim.
Napapiirin Hiihto, Tervahiihto, yms. Osanottomaksun suorittamisen ehdoton edellytys on se, että kilpailijan
ilmoittautuminen on ilmoitettu ilmoittautumisvastaavalle kaksi päivää ennen kilpailukutsussa mainittua viimeistä
ilmoittautumispäivää. Kilpailija ei saa ilmoittautua samana päivänä, kun yhteen kilpailuun. Kilpailuihin ilmoittaudutaan
Nimenhuudossa. Nimenhuutoon kirjautumisohjeet saat harjoitusryhmien vetäjiltä tai ilmoittautumisvastaavalta.
Seuramaksu ei sisällä seuran jäsenmaksua eikä lisenssimaksuja. Kilpaileminen vaatii lisenssin tai ski-passin.
Lisenssi- ja kilpailukausi alkaa 1.6.2019 ja päättyy 31.5.2020.
Kauden 2019-2020 lisenssit ja Skipassit lunastetaan Suomisport-palvelun kautta osoitteessa www.suomisport.fi.
OH:n jäsenmaksu hoituu https://oh.fi/jaseninfo/jasenmaksun-maksaminen/
Maksujen palautukset:
Seuramaksuja ei palauteta, vaikka kauden aikana ei osallistuisi kilpailuihin tai ohjattuihin harjoituksiin. Poikkeuksena
hiihtokoululaiset, joiden osalta puolet voidaan palauttaa, jos lapsi päättää lopettaa hiihtokoulun muutaman käyntikerran
jälkeen. Lopettamisesta on välittömästi ilmoitettava hiihtokoulun rehtorille ja rahastonhoitajalle. Vuodenvaihteen jälkeen
maksuja ei enää palauteta.
Seuramaksu A
280€/v
hiihto yli 16v (ei koske aikuishiihdon sopimusurh.)
• Ohjattua leiritys toimintaa tai vastaavaa toimintaa.
• Kisamaksut
• Majoituskulut korvataan viestiin osallistuvien hiihtäjien osalta 50€/viestiä edeltävä yö (sisältää varahiihtäjän),
koskee myös muiden jaostojen hiihtäjiä maksettuaan seuramaksun. (SM-kilpailut nuoret)
• Voitelutilat tai voitelupalvelut (voi ostaa ulkopuoliselta) 400 euroa/joukkue / nuorten SM kisat
• Osallistumisoikeus seuran päätösleirille Inarissa (jaosto tukee rahallisesti)

• Aikuishiihtäjällä oikeus tehdä kulu- tai matkakulukorvauksia maksimissaan 1700€.
- aikuishiihdon kulu- tai matkakulukorvauksiin oikeuttavat vähintään Suomen Cupin ja SM- tason
hiihtokilpailuista muodostuvat kulut.
Seuramaksu B
200€/v
Hopeasompaikäiset 13v. - 16v sarjoissa hiihtävät
• sis. ohjatut harjoitukset
• ohjattua leiritys toimintaa tai vastaavaa toimintaa korvamerkityillä tykitysrahoilla 2 159,52€
• kisamaksut
• Majoituskulut korvataan viestiin osallistuvien hiihtäjien osalta 50€/viestiä edeltävä yö (sisältää varahiihtäjän),
koskee myös muiden jaostojen hiihtäjiä maksettuaan seuramaksun. (HS- kilpailut)
• Voitelutilat tai voitelupalvelut (voi ostaa ulkopuoliselta) 400 euroa/joukkue / HS,
• Osallistumisoikeus seuran päätösleirille Inarissa (jaosto tukee rahallisesti)
Seuramaksu C
170€ /v.
kymppiryhmä, M/N35=>
• sis. ohjatut harjoitukset
• ohjattua leiritys toimintaa tai vastaavaa toimintaa korvamerkityillä tykitysrahoilla 654,40€
• kisamaksut
• Osallistumisoikeus seuran päätösleirille Inarissa (jaosto tukee rahallisesti)
Hiihtokoulumaksu
120€ /v.
Hiihtokoulu 5-12v.
• sisar alennus 2:sta lapsesta 90€ ja kolmas lapsi 70€
• hiihtokouluharjoitukset 2 krt/vko (1 krt/vko 70€)
• skipassi
• ohjattua leiritys toimintaa tai vastaavaa toimintaa korvamerkityillä tykitysrahoilla 597,14€
• kisamaksut
• ensilumen latumaksu
Seuramaksu

100€/v.

Toiseen jaostoon kuuluvat urheilijat; sisältää samat etuudet, kuin korkeamman seuramaksun maksaneet, pois lukien
osallistumismaksut seuran ulkopuolisiin kilpailuihin sekä voitelupalvelut/kopit (HS ja nuorten Sm-kisat) HS ja SM (nuoret)
viestimaksut kuuluvat maksuun
Harrastehiihtäjät alle 16 v
• 10 x kisamaksuja

150€/v.

Harrastehiihtäjät yli 16 v
• 10 x kisamaksuja

200€/v.

Yhteystiedot: OH Hiihtojaoston rahastonhoitaja Pirjo Muranen pirjomuranen@gmail.com
Hiihtokoulun rehtori Joni Haataja haatajan.joni@gmail.com
Ilmoittautumisvastaava Tiina Pyhäjärvi tiina.pyhajarvi@hotmail.com P.040 0394079

