7.5 Maksut
7.5.1 Jäsenmaksujen suuruus ja jäsenedut
Seuran syyskokous vahvistaa liittymis-, jäsen- ja
kannattajajäsenmaksujen suuruudesta vuosittain. Seuran Jäsenmaksun
esittää seuran johtokunta. Johtokunnan hyväksynnän ja maksun maksamisen
jälkeen henkilö on Ylivieskan Kuula ry:n jäsen. Jäsenyys ja jäsenedut ovat
voimassa kalenterivuoden ajan.
Jaosto päättää omat kausi- ja muut maksunsa toimintasuunnitelmaan
ja talousarvioon pohjautuen. Jaoston jäsenrekisteri Hoikaan ilmoittautumalla
jäsen on voimisteluliiton jäsen. Jäsenetuna jokainen ilmottautunut saa
Voimistelu-lehden 4 kertaa vuodessa. Jäsenyys on voimassa toimintakauden
ajan.

7.5.2 Maksujen suorittaminen
Jaosto pitää jäsenistään jäsenrekisteriä ja huolehtii maksujen
suorittamisesta. Liitolle maksettava jäsenmaksu sisältyy kausimaksuun.
Kausimaksut tulee olla maksettuna ajallaan. Maksuongelmissa tulee ottaa
yhteyttä telinelaskutus@gmail.com s.postiosoitteeseen. Maksamatta
jättäminen saattaa olla syy estää ryhmässä voimistelu siihen saakka, kunnes
maksu on suoritettu.
Seuran jäsenmaksu maksetaan vuoden alussa ja lisätään laskuun.
1.8.2020 Seuran jäsenmaksu 10-20€ lisätään ensimmäiseen laskuun. Ne
ketkä olivat mukana 2019-2020 kaudella ja ovat jäsenmaksun maksaneet
saavat jäsenkortin näyttämällä hyvityslaskun. Maksun maksettuaan jäsen
saa jäsenkortin 2020.

7.5.3 Myöhästyneet maksut eli saatavat
Maksu myöhästyttyä kaksi viikkoa eräpäivästä, lähettää jaoston
rahastonhoitaja 1. muistutusviestin sähköpostilla tai tekstiviestillä.
-

Jaoston rahastonhoitaja voi poikkeustapauksissa myöntää laskuun
lisää maksuaikaa tai sopia maksujärjestelyistä.

-

Jos laskut ovat maksamatta vielä kolmen kuukauden jälkeen,
harrastaja ei voi osallistua enään treeneihin. Harrastaminen voi jatkua
laskujen maksamisen jälkeen. Laskujen maksamatta jättäminen ei ole
ilmoitus harrastuksen lopettamisesta.

-

Jaosto voi päättää laskun perimättä jättämisen tai perinnän
perintätoimiston kautta.

Kesken kauden keskeyttäminen ja maksujen periminen:
-Kilparyhmässä olet tehnyt päätöksen ryhmään ja valmennukseen
sitoutumisesta. Kausimaksuja ei palauteta, jos lopetat kesken kauden
vaan kuluvan kauden loppuosa on maksetttava (syys- tai kevätkausi).
Maksuja ei voi jättää maksamatta!
Keskeytysilmoitus tehtävä telinelaskutus@gmail.com ja
kilpateline.ylivieska@gmail.com
-Harrasteryhmissä kausimaksuja ei palauteta eikä maksua voi jättää
maksamatta!
-Kurssien maksuja ei palauteta!
Terveydellisestä syystä poissa osan kautta:
-Kilparyhmissä lääkärintodistuksella voimistelijalla on yhden kuukauden
omavastuu ja sen jälkeen kahdesta seuraavasta kuukaudesta 50%
maksusta. Mikäli näiden kuukausien jälkeen voimistelija ei voi
terveydellisistä syistä jatkaa, tulee hänen maksaa 30% maksusta
toimintakauden loppuun saakka
-Harrasteryhmissä maksuja ei palauteta
-Kurssien maksuja ei palauteta.

Peruutusehdot:
-Osallistuminen kursseille voidaan peruuttaa ilmoittautujan osalta kaksi
viikkoa ennen kurssin alkua, muutoin perimme kurssin hinnan.
-Harrasteryhmissä kaksi ensimmäistä kertaa ovat harrastajille
kokeilukertoja, minkä jälkeen maksukuitti kausimaksuista on näytettävä
ohjaajalle. Jos harrastaja on ilmoittautunut suoraan jatkamaan
kevätkaudelle ja haluaa perua ilmoittautumisen, tulee peruutus tehdä
kaksi viikkoa ennen kevätkauden aloitusta. Peruutukset
s.postiosoitteeseen: harrasteteline.ylivieska@gmail.com
-Kilparyhmissä osallistumisen voi perua kaksi viikkoa ennen ryhmien
alkua. Peruutukset s.postiosoitteeseen kilpateline.ylivieska@gmail.com
- Maksamatta jättäminen ei ole peruutus!!
-Seuratuotteet luovutetaan kuittia vastaan.

