LIIKUNTASEURA OTE HINNASTO KAUDELLE 2022-2023
Syyskausi 15.8.–18.12.2022 Kevätkausi 9.1.–21.5.2023

JÄSENMAKSU 40 €
Kaikkien seuran tunneille osallistuvien lasten ja nuorten tulee maksaa jäsenmaksu.
Jäsenmaksu maksetaan kerran toimintakaudessa, joka käsittää syksyn ja kevään.
Kunkin toimintakauden jäsenmaksu peritään harrasteryhmään ilmoittautumisen yhteydessä.
HARRASTEMAKSUT
Harrastemaksu määräytyy syntymävuoden mukaan. Lapsen harrasteryhmään ilmoittaminen luo
laskun ja ilmoittautuminen on sitova.
Kokokaudelle on mahdollista valita kertamaksu yhteen ryhmään:
Lasten 0-6 v harrasteryhmät 45 min / vko
Kokokausimaksu (syys 2022 + kevät 2023)
Syyskausi (15.8.–18.12.2022)

205 €
150 €

Kevätkausi (9.1.–21.5.2023)

150 €

Lasten 7-16 v harrasteryhmät 60 min / vko
Kokokausimaksu (syys 2022 + kevät 2023)
Syyskausi (15.8.–18.12.2022)

235 €
170 €

Kevätkausi (9.1.–21.5.2023)

170 €

Vapaavuoroille tarvitaan yksi jäsenyys (40 €) / tunnille osallistuva lapsi -> 10 € / kerta / perhe
Ei-jäsenen hinta vapaavuorolle 15 € / kerta / perhe

UUTTA OTTEESSA!
”All inclusive”-kuukausimaksu, jolla voi halutessaan osallistua kaikille iälleen sopiville tunneille:
Lasten 0-6 v harrasteryhmät
26 € / kk
(Parkour, Telineet, Tempputanssi, Perheiden vapaavuorot)
Lasten 7-16 v harrasteryhmät
30 € / kk
(Parkour, Akro & telineet, Dance & tricks, Rengastrapetsi, Perheiden vapaavuorot / Vapaavuorot)
Valitessaan kuukausilaskutuksen jäsen sitoutuu koko toimintakaudelle, maksut syyskuutoukokuu (9 kk). Kesken kauden mukaan tulevat -> maksu 26 € / 30 € / kk kevätkauden loppuun.
Harrastemaksu ei sisällä vakuutusta, joten oma tapaturmavakuutus on hyvä olla voimassa.
liikuntaseuraote@gmail.com

ILMOITTAUTUMINEN JA ILMOITTAUTUMISEN KULUITTA PERUMINEN

Ilmoittautuminen on sitova, ethän tee turhia varauksia. Lapsen harrasteryhmään ilmoittaminen
luo laskun, joka tulee sähköpostiin. Lasku sisältää kaikille pakollisen koko toimintakauden kattavan
jäsenmaksun 40 € sekä syntymävuoden mukaan määräytyvän harrastemaksun.
Ryhmiin ilmoittaudutaan joko kerralla koko kaudeksi (syksy + kevät) tai syyskaudelle (elo-joulukuu)
ja kevätkaudelle (tammi-toukokuu) erikseen.
Valitessaan kuukausimaksun (26 € / 30 €) jäsen sitoutuu koko kaudelle ja tällöin myös paikka
ryhmässä on varattu koko toimintakaudelle.
Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Seuralla on myös oikeus peruuttaa ryhmä, jos
osallistujia ei ole tarpeeksi. Tällöin ehdotamme korvaavaa ryhmää tai palautamme rahat.
Mikäli et ole varma, mikä ryhmä olisi juuri sopiva, käythän rohkeasti tutustumassa tunnilla ennen
ilmoittautumista. Käyttehän kuitenkin tutustumassa vain ryhmissä, joissa on vielä vapaita paikkoja.
Mikäli olet ehtinyt tehdä ilmoittautumisen ryhmään ja kokeilukerralla ryhmä ei tuntunutkaan
sopivalta, voi ilmoittautumisen peruuttaa kuluitta ennen laskun eräpäivää sähköpostilla
ilmoittamalla. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus ja pelkkä ilmoitus ohjaajalle ei riitä.
Voit tarkistaa omat tietosi ja laskusi aina jäsenrekisteri Hoikasta. Jos et saa laskua sähköpostiisi
heti kun ilmoittaudut, kannattaa tarkistaa myös roskapostikansio. Mikäli laskua ei löydy sieltäkään
niin olethan pikaisesti yhteydessä meihin, liikuntaseuraote@gmail.com.
Jos tarvitset lisää maksuaikaa tai maksusuunnitelman, niin ole yhteydessä hyvissä ajoin ennen
laskun eräpäivää!
Harrasteryhmissä erääntyneestä laskusta lähetetään kolme kertaa maksumuistutus kahden viikon
välein, jonka jälkeen maksu siirtyy perintätoimiston perittäväksi. Kun maksu siirtyy
perintätoimistolle maksamattomana, evätään mahdollisuus osallistua harrastukseen niin kauan,
että maksu on maksettu.
Sairastumisen, loukkaantumisen tai niihin verrannollisen tapahtuman sattuessa harrastaja on
väliin jäävän kauden osalta oikeutettu harrastusmaksun palautukseen lääkärintodistusta vastaan.
(Esim. kokokauden harrastusmaksusta kevään 2023 osuus.) Tämä ei koske tilapäistä sairastelua
yksittäisten viikkotuntien osalta. Jäsenmaksua ei palauteta.
Mikäli osallistuminen perutaan käyttöehtojen vastaisesti, Liikuntaseura Otteella ei ole
velvollisuutta palauttaa jo maksettuja maksuja takaisin eikä hyvittää jo lähetettyjä laskuja. Mikäli
peruminen tulee myöhässä, tulee maksamattomat laskut maksaa. Otteella on oikeus periä maksut
myös maksamattomista ilmoittautumisista, jotka on peruttu myöhässä.

liikuntaseuraote@gmail.com

