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JÄSENHAKEMUS-, VALMENNUS- JA YHTEYSTIETOMUUTOSLOMAKE
LIITYN VarTen JÄSENEKSI
(jos haluat valmennusta, rasti myös seuraava kohta)

ILMOITTAUDUN VALMENNUKSEEN

OSOITE- / YHTEYSTIETOMUUTOS

(jos olet uusi jäsen, rasti myös edellinen kohta)
(tutustu ja allekirjoita myös yleiset valmennusehdot
kääntöpuolella !)

HENKILÖ- JA
YHTEYSTIEDOT

SUKUNIMI:

ETUNIMET (PUHUTTELUNIMI ALLEVIIVATTUNA):

(Täytetään aina jäsenyyttä
hakiessa ja valmennukseen
ilmoittautuessa)

LÄHIOSOITE:

SÄHKÖPOSTIOSOITE (VAPAAEHTOINEN):

POSTINUMERO:

POSTITOIMIPAIKKA:

SYNTYMÄAIKA (EI TUNNUSOSAA):

AMMATTI (VAPAAEHTOINEN):

PELAAJANUMERO:

TASOITUS LIITTYMISHETKELLÄ:

PUHELIN KOTI:

PUHELIN TYÖ:

NMT / GSM:

MUUTTUVAT TIEDOT

UUSI SUKUNIMI:

UUSI ETUNIMI:

(Täytä myös vanhentuva tieto
[esim. vanha osoite] kohtaan
‘henkilö- ja yhteystiedot’)

UUSI LÄHIOSOITE:

SÄHKÖPOSTIOSOITE (VAPAAEHTOINEN):

UUSI POSTINUMERO:

UUSI POSTITOIMIPAIKKA:

UUSI PUHELIN KOTI:

AIEMMAT TENNISKOKEMUKSENI

UUSI PUHELIN TYÖ:

UUSI NMT / GSM:

KILPAILUTOIMINTA (SEURAAVISTA OSA-ALUEISTA MINULLA ON KOKEMUSTA):

olen osallistunut kilpailujen järjestämiseen
olen koulutettu kilpailunjohtaja
olen kilpailutuomari
olen kilpaillut noin____________ vuotta

SM-kilpailut
liiga-/sarjapelit
kansalliset cup-kilpailut
hallisarjat ym. epävirallinen kilpailutoiminta
VALMENNUSTOIMINTA:

olen koulutettu valmentaja
olen valmentanut / ohjannut, mutta valmennuskoulutusta ei ole
HARRASTUSTOIMINTA:

olen harrastanut tennistä noin ____________ vuotta
SEURATYÖ:

olen ollut tai olen parhaillaan jonkun seuran (ei välttämättä tennisseura) toiminnassa mukana
KIINNOSTUKSENI JA
TOIVOMUKSENI
SEURATOIMINNALTA

Paikka:

olen kiinnostunut
olen kiinnostunut
olen kiinnostunut
olen kiinnostunut

aktiivisesta kilpailemisesta
saamaan valmennusta
pelaamisesta harrastusmielessä
seuratyöstä
olen kiinnostunut valmentamisesta
olen kiinnostunut kilpailujen järjestämisestä ja niihin liittyvistä tehtävistä
muita toivomuksia:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________

________________________________________

Liittymispvm:

________________________________________

Allekirjoitus (alle 15-vuotiaalta holhoojan allekirjoitus): _______________________________________________________

Tämä lomake on tarkoitettu Variston Tennis VarTe r.y. jäseneksi liittymistä, valmennus- ja jäsentietojen (henkilö-, osoite- ja yhteystiedot) muutoksien sekä palautteen antamista ja ilmoittamista
varten. Lomakkeen tietoja tarvitaan ja käytetään ainoastaan edellä mainitun seuran toimintaan ja toiminnan tukemiseen liittyvissä yhteyksissä. Tiedot tallennetaan seuran jäsenrekisteriin.
Jäsenrekisteriä ylläpitää seuran sihteeri ja jäsenillä on oikeus tarkistaa heitä koskevat tiedot.
PALAUTUS: 1.) Postitse vasemmassa ylänurkassa näkyvään osoitteeseen. 2.) Seuran postilaatikkoon Länsi-Vantaan Tenniskeskukseen (Variston Tennis). Henkilökunta opastaa tarvittaessa
postilaatikon löytämiseksi. TERVETULOA VARTEen !
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YLEISET VALMENNUS- JA LASKUTUSEHDOT
§ SEURAN TARKOITUS
Seuran tarkoituksena on edistää tennisharrastusta sekä muuta liikuntaharrastusta ja -kulttuuria seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa-,
tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti (VarTe r.y. toimintasäännöt, 2 §).
§ VALMENNUS- JA HARJOITUSTOIMINTA
Variston Tennis VarTe r.y. järjestää Länsi-Vantaan Tenniskeskuksessa valmennustoimintaa koulutettujen valmentajien ja ohjaajien toimesta erikseen sovittuina ajankohtina. Seura järjestää
myöskin erilaisia leirejä ja tapahtumia valmennustoimintaan liittyen, mikäli osanottajia kyseisiin tapahtumiin on riittävä määrä. Leireistä ja tapahtumista tiedotetaan erikseen hyvissä ajoin.
Samassa yhteydessä seura tiedottaa tapahtumiin osallistumistoimenpiteistä.
§ VALMENNUKSEEN OSALLISTUMINEN
Oikeus osallistua VarTe r.y. valmennustoimintaan on kaikilla seuran jäsenillä. Tästä johtuen kaikkien uusien valmennettavien, jotka eivät jo ole seuran jäseniä, tulee täyttää
jäsenhakemuslomake. Lomakkeita on saatavilla Variston Tenniskahviosta ja valmentajilta. Varsinainen valmennukseen ilmoittautuminen tapahtuu erikseen mainittuina ajankohtina tai milloin
tahansa suoraan valmentajille tai valmennusjaoston puheenjohtajalle. Paras hetki hakeutua valmennukseen on kuitenkin pääsääntöisesti valmennusjaksojen alkaessa tai sisä- ja ulkokausien
alkaessa.
§ Valmennusjaksot
Valmennusjaksolla tarkoitetaan jotakin alla mainittua ajanjaksoa, minkä aikana valmennettava on sitoutunut käymään valmennuksessa ja saamaan kyseisestä valmennusjaksosta
valmennuslaskun kulloinkin voimassa olevien tuntihintojen mukaan (katso § ). Seuralla on oikeus laskuttaa koko valmennusjakso valmennettavalta, vaikka hän ei kaikilla valmennustunneilla
kävisikään, ellei erityisen pätevää syytä poisjäännille ole (katso § ). Kesä- / ulkovalmennusajankohdista sovitaan erikseen. Valmennusjaksot jakavat kalenterivuoden seuraavasti:
I JAKSO (sisä): hallikauden alkuajankohta elokuussa - 31.12. II JAKSO (sisä): 1.1. - 31.5. III JAKSO (kesä): valmennuksesta sovitaan erikseen
Valmennuksesta irtisanoutuminen tai poisjääminen - katso § .
§ Seuran jäsenyys ja siitä aiheutuvia etuja
Seuran jäsenyys oikeuttaa § 3 mukaisesti osallistumaan valmennukseen. Se tuo samalla muita etuja. Jäsenet saavat jäsenmaksun maksettuaan Suomen Tennisliiton julkaiseman Tennislehden kotiinkannettuna (6 nroa / vuosi). Jäsenyys oikeuttaa myös edustamaan seuraa STL:n hyväksymissä kansallisissa kilpailuissa, joissa on aina oltava jonkun seuran jäsen. Jos
valmennettavalla on tavoitteena kilpapelaaminen, seurassamme on myöskin sarjatennisjoukkueita, jotka pääsääntöisesti muodostuvat STL:n tasoitusluettelon tasoitusten mukaisessa
järjestyksessä. Osallistuminen valmennukseen seuran jäsenenä mahdollistaa myös kehittymisen aktiiviseksi kilpapelaajaksi ja voi tuoda paikan jossakin seuramme sarjatennisjoukkueessa
(taitojen mukaan) mikäli tavoitteena on aktiivinen kilpapelaaminen.
§ Tuntihinnat
Tuntihinnat määräytyvät osallistujamäärien ja kustannusten mukaisesti.
§ Valmennusryhmät ja ryhmien koko
Perusvalmennusta pyritään järjestämään vähintään 4 henkilön ryhmissä tason ja tavoitteiden mukaan. Saatavilla on myös yksityisvalmennusta ja valmennusta yritysryhmille erikseen sopien,
kunhan valmennukseen osallistuvat ovat seuran jäseniä kohdan § mukaisesti.
§ Irtisanomisoikeus, tunnilta poisjäänti ja maksuvelvollisuus
Irtisanomisoikeus ja valmennuslaskun maksuvelvollisuuden kumoutuminen valmennusjakson jäljellä olevalta ajalta edellyttää pitkäaikaista yhtäjaksoista poissaoloa valmennustunneilta sekä
lääkärintodistuksen esittämistä kyseiseltä ajalta. Pitkäaikaisella poissaololla tarkoitetaan yli neljän (4) viikon yhtäjaksoista poissaoloa. Tuntiveloituksen hyvittäminen edellyttää edellä
mainittujen kriteerien täyttymistä, jolloin maksuvelvollisuus kuitenkin säilyy käytettyjen valmennustuntien osalta. Muut harrastukset eivät ole pätevä syy hyvittämiselle.
§ VAKUUTUKSET
Jokainen valmennettava hankkii vakuutuksensa itse. Tarkoitukseen sopii Suomen Tennisliiton kilpailulisenssi ja urheiluvakuutus, jota voi tiedustella Suomen Tennisliitosta.
§ SEURASTA EROAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.
Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet <...> (toimintasäännöt, § 6.)
Olen tutustunut ylläesitettyihin sääntöihin ja ehtoihin ja sitoudun noudattamaan niitä. Ilmoittaudun valmennukseen allekirjoittamalla nämä valmennusehdot ja täyttämällä kääntöpuolen
tiedot.

PAIKKA

PÄIVÄMÄÄRÄ

ALLEKIRJOITUS
(YHTEYSTIEDOT
KÄÄNTÖPUOLELLE)

JA

NIMENSELVENNYS
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