
 

 

Northern Lights Cheerleading NLC ry 

 

KAUSIMAKSUN MAKSUEHDOT 
 

Yleiset ehdot 
 

 Uusien ryhmien alkaessa aloittelija voi käydä tutustumassa harrastukseen ryhmässä kahden viikon ajan ilmaiseksi. 

 Osallistumisen peruuttaminen on tehtävä ennen kolmannen harrastusviikon harjoituksia sähköpostitse joukkueen 

sähköpostiosoitteeseen. 

 Mikäli oppilas jatkaa ryhmässä, on tämä sitoutunut maksamaan kausimaksun kokonaisuudessaan. 

 Kausimaksu maksetaan kokonaan, eikä siitä myönnetä jälkeenpäin palautuksia tai vähennyksiä. 

 Kausimaksuun sisältyy ohjattuja harjoituksia kunkin ryhmän viikkokertojen mukainen määrä. 

 Harjoituskauden kesto on ilmoitettu seuran internet-sivuilla tapahtumakalenterissa (http://cheer.northernlights.fi/kalenteri).  

 Harjoituksia ei järjestetä koulujen loma-ajankohtina ja mahdollisina harjoituspäiville osuvina arkipyhinä. Huomioi, että 

kilpailevilla ryhmillä saattaa olla harjoituksia tai harjoitusleirejä myös loma-aikoina, näistä ryhmävalmentajat tiedottavat 

kohdennetusti kyseistä joukkuetta. 

 Uusien harrastajien harjoitukset alkavat syyskaudella syyskuussa ja kevätkaudella helmikuussa, seuran internet-sivuilla 

ilmoitetun viikkoaikataulun mukaisesti. 

 Vanhojen, jo seuran joukkueissa harrastavien harjoitukset alkavat syyskaudella elokuussa ja kevätkaudella tammikuussa, 

seuran internet-sivuilla ilmoitetun viikkoaikataulun mukaisesti. 

 

Laskutus 
 

 Tutustumisjakson (2vko) jälkeen käydään tekemässä ryhmään ilmoittautuminen seuran MyClub-järjestelmässä ryhmän 

valmentajilta saatujen ohjeiden mukaan. MyClub-järjestelmään tehtävä ilmoittautuminen on sitova ja laskutus perustuu 

järjestelmään annettuihin tietoihin. 

 Ilmoittautuminen tapahtuu kirjautumalla uudeksi jäseneksi MyClub-järjestelmään. Ilmoittautuminen järjestelmään tarkoittaa, 

että ilmoittautuja tai alaikäisen harrastajan huoltaja on lukenut ja hyväksynyt seuran kausi- ja jäsenmaksujen maksuehdot 

(katso myös erillinen MyClub-ilmoittautumisen ohje). Harrastemaksujen lasku lähetetään ilmoittautujan ilmoittamaan 

sähköpostiosoitteeseen n. 14vrk kuluessa ilmoittautumisesta sähköpostitse. Laskut ovat myös tarkasteltavissa jäsenen omalla 

MyClub-sivulla sisäänkirjautumalla (tallenna käyttäjätunnuksesi ja salasanasi).  

 Kausimaksulaskussa on maksuaikaa 14vrk sen lähetyspäivästä lukien. 

 Ilmoittautuja tai alle 18-vuotiaan harrastajan huoltaja on vastuussa siitä, että ilmoittaa koko kauden toiminnassa olevan 

sähköpostiosoitteensa järjestelmään ensisijaiseen yhteystieto-kenttään. 

 Kaikki laskutus tapahtuu sähköisesti, seura ei lähetä paperilaskuja. 

 Seuran jäsenmaksu (20e/hlö/kalenterivuuosi) laskutetaan ensimmäisen kausimaksulaskun yhteydessä. 

 Laskusta lähetetään yksi maksukehotus annettuun yhteyssähköpostiosoitteeseen, jonka jälkeen selvittämättömät ja 

maksamattomat laskut siirtyvät eteenpäin perintään. 

 

Poissaolot 
 

 Tilapäisiä poissaoloja ei korvata rahassa. 

 Mikäli poissaoloja tulee esimerkiksi pitkittyneen sairauden vuoksi pidempijaksoisesti yli 1kk kauden aikana, kausimaksun 

osakorvaamisesta voidaan neuvotella erikseen. Tällöin vaaditaan lääkärintodistus palautuksen saamiseksi ja 

sairaslomatodistuksen tulee kattaa yhtäjaksoisesti yli 1kk (=30vrk) ajanjakso. 

 

Alennukset 
 

 Kausimaksuista ei myönnetä sisaralennuksia. 

 Kahdessa eri joukkueessa harrastavan kausimaksuista vähennetään toisen ryhmän kausimaksusta -20%. Mikäli harrastaja 

harrastaa kahdessa joukkueessa, vähennetään alennus edullisemmasta kausimaksusta. Yllä kuvattu alennus ei koske 

lisäkursseja tai OpenGym‐korttia. 
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