YLEISURHEILUN TOIMINTAMAKSUT, kesä 2022
MAKSUT IISALMEN VISALLE
Urheilukouluryhmät:

Toimintamaksu

Visan jäsenmaksu v. 2022

(kesäkausi 2022)

4-5 v.

synt v. 2017 - 2018

1 kert

45 min

60 €

10 €

6- 7 v.

synt. v. 2015 - 2016

1 kert.

60 min.

75 €

10 €

8 - 10 v.

synt. v. 2012- 2014

2 kert.

60 min. + 60 min.

110 €

10 €

yli 11 v.

synt. v. 2011 ja aikaisemmin

2 kert.

90 min. + 60 min.

130 €

10 €

160 €
95 €

10/ 25 €
25 €

Muut ryhmät:
Kilparyhmät
Aikuisten urheiluryhmä

harjoitukset sovitusti
1 kert.
60 - 90 min.

Jokaisen Visan urheilu-/liikuntatoiminnassa mukana olevan tulee olla seuran jäsen.
Jos vanhemmat ovat liittyneet Visan perhejäseniksi (hinta 55 €), ovat kaikki alle 18 v. ilmoitetut lapset samalla Visan jäseniä. Myös
pelkästään lapsi voi olla Visan jäsen. Vuodelle 2022 lapsijäsenmaksu (alle 18v.) on 10€.
Muista täyttää kesän yleisurheilukouluihin ilmoittautumiskaavake Visan nettisivulla, jossa ovat tiedot samalla jäsenyyden rekisteröintiä varten!
Yleisurheilun toimintamaksut ilmenevät yllä olevasta taulukosta.
Urheilukouluryhmissä on sisarsaralennus 10 € jokaisesta lapsesta ensimmäisen jälkeen.
Urheilukoulun toimintamaksu maksetaan Iisalmen Visan tilille FI83 5068 0640 1218 75. Muista ilmoittaa maksun yhteydessä
lapsen nimi ja mistä maksuista on kyse. Jos lapsi ei vielä ole jäsen, laskutetaan Visan jäsenmaksu erikseen ja se tulee maksaa
Visan jäsenmaksutilille FI18 4600 1020 0194 14.
POIKKEAVAT TOIMINTAMAKSUT KESÄLLÄ 2022:
Jos 8-10 vuotias osallistuu vain 1 kerran viikossa, on toimintamaksu 70 €
Jos yli 11 vuotias osallistuu vain 1 kerran viikossa, on toimintamaksu 70€/ 95€

LISENSSIMAKSU SUOMEN URHEILULIITOLLE
Iisalmen Visalle maksettavien maksujen lisäksi jokaisella Visan toiminnanssa mukana olevalla tulee olla kattava vakuutusturva. Jos
lapsi osallistuu kilpailuihin tulee hänellä olla SUL:n kilpailulisenssi.
Nyt voimassa oleva lisenssikausi on alkanut 1.10.2021 ja kestää 30.9.2022 saakka. Jos sinulla ei ole vielä voimassa olevaa lisenssiä,
hanki se alla olevan ohjeen mukaisesti. Samalla saat kattavan vakuutusturvan.
Iisalmen Visa edellyttää lähtökohtaisesti, että lapselle on hankittu SUL:n kilpailulisenssi, joka sisältää sekä vakuutusturvan (alle
14 vuotiaiden osalta) että kilpailuluvan. IISALMEN VISA EI OLE VASTUUSSA SIITÄ, ETTÄ TOIMINNASSA MUKANAOLEVALLA EI OLE
OLLUT LISENSSIÄ/ KATTAVAA VAKUUTUSTA TAPATURMAN SATTUESSA.

Urheilukouluryhmät:

SUL:n lisenssimaksu (v.2022) ja vakuutusturva

4-5 v.

synt v. 2017 - 2018

10 €

syntynyt v. 2016 tai myöhemmin

6- 7 v.

synt. v. 2015 - 2016

10 €

syntynyt v. 2016 tai myöhemmin

8 - 10 v.

synt. v. 2012- 2014

20 €

syntynyt 2009 - 2014 välisenä aikana

yli 11 v.

synt. v. 2011 ja aikaisemmin

20 €

syntynyt 2009 - 2014 välisenä aikana

30 €

syntynyt 2008 tai aikaisemmin (*

*) Huom!
Vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneiden lisenssi ei sisällä vakuutusturvaa, vaan heidän tulee hankkia erillinen tapaturmavakuutus,

esiemrkiksi vastaava Sporttiturva-vakuutus, mikä sisältyy nuoremmilla suoraan lisenssimaksuun. Vakuutuksen hinnat löydät SUL:n
nettisivuilta, kohdasta yleisurheilulisenssit.

YLEISURHEILULISENSSI:

Hankinnat tehdään osoitteessa www.suomisport.fi. Pääset osoitteeseen myös linkistä Suomen Urheiluliiton sivujen kautta.
Kun vierailet ensimmäsitä kertaa Suomi Sportin sivuilla sinun tulee avata Sorttitili omilla tiedoillasi. Jos sinulla on huollettavia, joille
olet esimerkiksi hankkimassa lisenssiä, tulee sinun lisätä huollettavat Sportti-tilille, ennen kuin voit tehdä heille hankintoja.
Huollettavien lisääminen tapahtuu avaamalla ikkuna omien tietojesi sivun oikeasta ylänurkasta.
Sen jälkeen voit palata SuomiSportin etusivulle, josta valitset lisenssien hankinta.
Jos sinulla on ongelmia hankinnassa, voit soittaa Iisalmeen Visan toimistolle ja kysyä neuvoja. ( puh. 044 082 0621)

