LEIRIKÄYTÄNTEET
1.8.2015 LÄHTIEN
Uinti ja Uimahypyt

Joka kauden alussa valmentajat suunnittelevat kaudelle 1-2 leiriä joko Suomessa tai ulkomailla.
Leirien määrä ja paikka, määräytyy ryhmän mukaan. Jokaisesta leireistä tehdään alustava budjetti,
jonka tekee toiminnanjohtaja ja uimahyppyjen vastuuhenkilö.
Molemmat budjetit esitetään kauden alussa tai viimeistään 3 kuukautta ennen leiriä
johtokunnalle, joka hyväksyy ehdotukset tai pyytää siihen korjauksia. Jokainen leiri tulee olla
hyväksytty johtokunnalla ennen kuin sitä voidaan varata.
Seura pyrkii tukemaan osallistujia sen hetkisen taloudellisen tilanteen mukaan. Tukimäärästä
ilmoitetaan ilmoittautumisohjelmassa. Jokaisen leirin tukeminen katsotaan tapauskohtaisesti.

HUOM! Lähtö ja paluu tapahtuu aina samaan paikkaan. Uimareita ei kyyditä kotiin, eikä tiputeta
kesken matkan. Tämä sääntö on voimassa kaikissa kilpailuissa.
Uimari edustaa leirillä Joensuun Uimaseuraa eli käytämme seuran edustusvaatteita (ainakin tpaita)

Liiton leirit (1 – 3 päivää)
•
•
•
•

Seura maksaa osallistujan Uimaliiton lähettämän leirimaksun.
Osallistuja huolehtii ja maksaa oman kyytinsä leiripaikalle sekä muut mahdolliset kulut.
Valmentaja osallistuu mahdollisuuksien mukaan leirille. Jos osallistuja kulkee
valmentajan kyydissä leiripaikalle -> häneltä peritään korvaus kyyd(e)istä.
Uimarin vastuu: sairastuessa osallistuja toimittaa seuralle lääkärintodistuksen.
Muu peruminen: seura perii osallistujalta maksetut startit sekä matkat.

Valmentajalle maksetaan seuraavasti leirin kulut:
•
•
•
•
•

Majoitukset
Ruokailut (päivässä 2 x á 10 €)
matkat (halvimman kulun mukaan)
puolipäiväraha / matkustus- ja kilpailupäivä
HUOM! Jos liitto maksaa valmentajalle palkkaa tai muita etuisuuksia, seura ei maksa
niitä valmentajalle toista kertaa.
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JoUSsin järjestämät Suomen ja ulkomaanleirit
(3 päivää – 2 viikkoa)
•

•
•

•

•
•
•
•

Ilmoittautuminen leireille tapahtuu ilmoittautumisohjelman kautta ja se tulee tehdä
eräpäivään mennessä. Ilmoittautumisen päätyttyä jälki-ilmoittautuneilta voidaan laskuttaa
enemmän kuin muita osallistujia (muutosten teko, lisätyö).
Osallistuja hankkii itselleen tarvittaessa matkavakuutuksen. Huomio, että Blue Cardiin
kuuluva vakuutus.
Alustavat tiedot leirikustannuksista (majoittumisesta, matkustustapa, ruokailut)
ilmoitetaan ilmoittautumisohjelmassa. Osallistuja maksaa pääsääntöisesti itse kaikki kulut.
Mahdollisesta tuesta ilmoitetaan ilmoittautumisohjelmassa
Matkustamisesta ilmoitetaan ilmoittautumisohjelmassa. Ilmoittautumisohjelmaan
ilmoitetaan, kulkeeko osallistuja uimaseuran mukana kilpailuihin (meno ja/tai paluu) vai
omalla kyydillä (meno ja/tai paluu). Tämän ilmoituksen mukaan uimareita laskutetaan
matkustamisesta joko meno-paluu, meno tai paluu matka. Kulut jaetaan kaikkien mukaan
lähtevien uimareiden kesken (ketkä ovat ilmoittautuneet eräpäivään mennessä).
Valmentaja osallistuu leirille (1 valmentaja 10 lasta kohden).
Valmentaja täyttää leirille osallistujat – lomakkeen ja palauttaa sen leirin jälkeen kuittien
kanssa toiminnanjohtajalle.
Toiminnanjohtaja laskuttaa viikon sisällä osallistujia toteutuneiden kulujen mukaan
sähköpostiin lähetettävällä laskulla.
Uimarin vastuu: sairastuessa osallistuja toimittaa seuralle lääkärintodistuksen.
Osallistujalta peritään vain ne kulut, jotka seura on joutunut maksamaan etukäteen ja
seura ei saa niitä enää takaisin.
Muu peruminen: osallistujalta peritään 50 % kilpailuiden loppusummasta.

Valmentajalle maksetaan seuraavasti leirin kulut:
•
•
•
•
•

Majoitukset
Ruokailut (päivässä 2 x á 10 €)
matkat (halvimman kulun mukaan)
puolipäiväraha / matkustus- ja kilpailupäivä
HUOM! Jos liitto maksaa valmentajalle palkkaa tai muita etuisuuksia, seura ei maksa
niitä valmentajalle toista kertaa.
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Muiden seurojen järjestämät Suomen ja ulkomaanleirit
(3 päivää – 2 viikkoa)
•
•
•
•

•
•
•

Ilmoittautuminen leireille tapahtuu ilmoittautumisohjelman kautta tai järjestävän seuran
ohjelman kautta.
18 v. täyttäneet huolehtivat itse leirin käytänteistä järjestävän seuran kanssa. Ala-ikäisiä
auttaa oman ryhmän valmentaja.
Osallistuja hankkii itselleen tarvittaessa matkavakuutuksen. Huomio, että Blue Cardiin
kuuluva vakuutus.
Alustavat tiedot leirikustannuksista (majoittumisesta, matkustustapa, ruokailut)
ilmoitetaan ilmoittautumisohjelmassa. Osallistuja maksaa pääsääntöisesti itse kaikki kulut.
Mahdollisesta tuesta ilmoitetaan ilmoittautumisohjelmassa.
Laskutuksesta huolehtii järjestävä seura.
Valmentaja osallistuu leirille (1 valmentaja 10 lasta kohden).
Uimarin vastuu: sairastuessa osallistuja toimittaa seuralle lääkärintodistuksen.
Osallistujalta peritään vain ne kulut, jotka seura on joutunut maksamaan etukäteen ja
seura ei saa niitä enää takaisin.
Muu peruminen: osallistujalta peritään 50 % kilpailuiden loppusummasta.

Valmentajalle maksetaan seuraavasti leirin kulut:
•

Jokainen leiri päätetään erikseen johtokunnan kesken

Joensuun Uimaseura ry
Uimarintie 1
80100 Joensuu
www.joensuunuimaseura.fi

4

