Pirkkalan Pirkat salibandyjaosto
Tiedote pelaajille/huoltajille kaudelle 2019 - 2020
Hyvä pelaaja/ pelaajan huoltaja
Pirkkalan Pirkkain salibandytoiminnassa on kaudella 2019 - 2020 mukana lähes 30 joukkuetta.
Joukkueet ja muuta tietoa seurastamme löydät netistä sivuilta www.pirkkalanpirkat.fi
Pirkkalan Pirkat on yleisseura, jonka lajeina ovat salibandy, yleisurheilu, lentopallo ja pesäpallo.
Pääsääntöisesti seura toimii aktiivisten vanhempien ja seuraväen voimin talkoopohjalta.
Palkattuina työntekijöinä toimivat seuran toiminnanjohtaja ja valmennuspäällikkö.
Toimintaa ohjaa seuran johtokunta, lajikohtaisesta toiminnasta vastaavat lajijaostot.
Seuran jäsenmaksu
Seuran jäsenmaksu on kausikohtainen 1.5.2019-30.4.2020, nuorisojäsen 20€ /aikuisjäsen yli
18v. 25€. Samalla jäsenmaksulla saa osallistua kaikkiin seuran tarjoamiin harrastusryhmiin
lajien yli. Jäseneduista tiedotetaan nettisivuilla ja joukkueiden kautta. Jäsenmaksu
laskutetaan erillään kausimaksusta.
Kausimaksu Jokaisella joukkueella on erisuuruinen kausimaksu riippuen joukkueen toiminnan laajuudesta
ja kuluista kauden aikana. Joukkuekohtainen budjetti määrittelee kausimaksun suuruuden.
Kausimaksuun sisältyy mm. seuran ja jaoston kuluja (=jaostomaksu), kenttävuoroista
aiheutuvat kulut, sarja- ja turnausmaksut, tuomarikulut, joukkueen yhteiset tarvikkeet ja
varusteet. Tarvittaessa joukkueessa tehdään päätös myös peliasujen, mailojen ym.
hankinnoista, jotka sitten näkyvät kausimaksussa. Joukkueenjohtaja(=jojo) ja
rahastonhoitaja laskuttaa kausimaksut kauden aikana pääsääntöisesti seuraavasti:
• D -juniorit ja sitä nuoremmat kahdessa erässä; syyskuussa ja joulukuussa
• C -juniorit ja sitä vanhemmat kolmessa erässä; kesäkuussa,, syyskuussa ja joulukuussa
Erilainen laskutusrytmi perustuu sarjoihin ilmoittautumisten eri ajankohtiin ja joukkueiden
toiminnan jaksotukseen.
Pelipassi

Kaikki salibandyliiton sarjaa pelaavan joukkueen jäsenet tarvitsevat pelipassin.
Jokainen pelaaja hankkii pelipassin itse. Pelipassin pääset lunastamaan liiton sivuilta
https://salibandy.fi/palvelut/pelipassit/
Muut kuin salibandyliiton sarjaa pelaavat voivat lunastaa liiton sivuilta esim. kerho- tai
sählypassin. Oman joukkueen joukkueenjohtajalta saa lisätietoja.

Vakuutus

Jokainen pelaaja tarvitsee ehdottomasti myös vakuutuksen, joka hankitaan itse ja jonka
tulee tarvittaessa korvata kilpaurheilussa sattuneet vahingot. Vakuutuksen voi lunastaa
pelipassin oston yhteydessä, ellei sellaista ennestään ole. Säilytä kuitti maksusta koko
kauden ajan. Ennen ensimmäistä peliä joukkueen jojo tarkistaa maksetun pelipassin. Ilman
maksettua pelipassia ja vakuutusta ei pääse pelaamaan.
Seura ei ole vakuuttanut joukkueiden pelaajia, joten myös lisenssittömien harrastajien
täytyy hankkia vakuutus itselleen. Esimerkiksi Salibandyliiton sivuilta löytyy junioreille
edullisia ”sählypasseja”, joihin sisältyy vakuutus.
Ne pelaajat, joilla ei ole pelipassin yhteydessä ostettua vakuutusta, täyttävät liitteenä
olevan
vakuutustodistuksen
oman, urheilutoiminnan
kattavan
vakuutuksen
voimassaolosta.
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LähiTapiola Pirkanmaan urheilijaturva on laajempi tapaturmavakuutus. LähiTapiola Pirkanmaa
jatkaa tulevallakin kaudella Pirkkalan Pirkkojen yhteistyökumppanina. Haluamme muistuttaa, että
kun hankit tulevalle kaudelle pelipassia, tarkista ensin oman vakuutuksesi kattavuus. LähiTapiola
Pirkanmaan myöntämät tapaturma- ja sairauskuluvakuutukset kattavat urheilutoiminnassa sattuvat
vahingot 16/17-ikävuoteen saakka. Ja jos kaipaat lisäturvaa tyypillisiin urheiluvammoihin, tutustu
Urheilijaturvaan. Urheilijaturvan piiriin kuuluvista hoitokuluista ei veloiteta omavastuuta lainkaan, kun
ajanvaraus tehdään aina LähiTapiola Pirkanmaan terveyspalvelun kautta, puh. 03 3391 1200.
Vakuutus on helppo tehdä sivulla www.lahitapiolapirkanmaa.fi/urheilija, terveysselvitystä ei
tarvita. Aktiivisesti liikkuville junnujen vanhemmille suosittelemme Kuntoilijaturvaa
www.lahitapiolapirkanmaa.fi/kuntoilija
Pirkkain Salibandyn nettisivut löytyvät osoitteesta www.pirkkalanpirkat.fi
Sivuilta löytyy jokaisen joukkueen oma alasivu, jossa näkyy ikäluokka, toimihenkilöt
yhteystietoineen, joukkuekuva ja pelaajalistat.
Mikäli et halua, että nimeä tai valokuvaa julkaistaan nettisivuillamme, ilmoita siitä joukkueen
jojolle!!
Tietosuoja Pirkkalan Pirkat jäsenrekisteriä ylläpidetään Jopox-järjestelmässä. Jokaisen alle 18-vuotiaan
pelaajan vanhempi tai yli 18-vuotias pelaaja itse hyväksyy seuran tietosuojaselosteen
kirjautuessaan ensimmäisen kerran järjestelmään 25.5.2018 alkaen. Rekisterissä säilytetään
ainoastaan ne tiedot, jotka tarvitaan jäsenyyteen, joukkueen toimintaan ja laskutukseen
liittyen.
Sitova ilmoittautuminen
Jokaisen pelaajan tulee toimittaa sitova ilmoittautuminen allekirjoitettuna (alle 18-v.
huoltajan allekirjoitus) oman joukkueensa joukkueenjohtajalle. Ilmoittautuminen koskee
koko kautta 1.5.2019– 30.4.2020. Allekirjoituksella sitoudutaan joukkueen toimintaan,
pelisääntöihin ja koko kauden kausimaksuun.
Tärkeitä päivämääriä syksylle 2019
-

-

la 31.8. seuran juniori- ja varustepäivät Pirkkalan Vapaa-aikakeskuksella
la 31.8. Pirkkain sisäinen salibandyturnaus Pirkkalan Vapaa-aikakeskuksella
varustepäivän yhteydessä. Tarkennettu otteluohjelma turnaukseen osallistuville
joukkueille lähempänä tapahtumaa.
Joukkueiden valokuvaus järjestetään syksyn aikana.

Mukavia salibandyhetkiä teille kaikille toivoo Pirkkain salibandyjaosto ☺
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Pirkkalan Pirkat
Pereentie 27, 33950 Pirkkala
040 8328437
pirkat@pirkkalanpirkat.fi

Toiminnanjohtaja
Niina Kuhlman
SB –valmennuspäällikkö Toni Valkeejärvi
Johtokunta

Kristiina Kaila, puheenjohtaja
Hanna Myllymaa, varapuheenjohtaja
Jarkko Lehtismäki
Roosa Malm
Pia Mäki-Turja
Mika Salminen

Salibandyjaosto

Mika Salminen, puheenjohtaja
Pia Mäki-Turja, taloudenhoitaja
Maria Ahoranta
Mikko Kivioja
Jukka Myllymäki
Juha Salo
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Jokaisen pelaajan tulee palauttaa sitova ilmoittautuminen allekirjoitettuna (alle 18v
huoltajan allekirjoitus) oman joukkueensa joukkueenjohtajalle.
Ilmoittautuminen koskee koko kautta 1.5.2019 – 30.4.2020

Sitova ilmoittautuminen kaudelle 2019 – 2020
Pirkkalan Pirkat ry / Salibandy
Joukkue
________________________
Nimi

__________________________________________________

Henkilötunnus

___________________

Osoite:

_________________________________________________

Puh: pelaajan

_____________________________________

______

Puh: huoltajan(nimi) _____________

___________ (

_______)

Puh: huoltajan(nimi) _____________

____________(

)

Sähköpostiosoite: pelaajan _________________

__

huoltajan/huoltajien: _________________
_______________

___________ ___________
_____

_____

_____

_____

Saako lapsesi valokuvan/nimen julkaista seuramme nettisivuilla (joukkuekuva ja mahdollisesti
yksityiskuva) sekä salibandyyn liittyvissä muissa julkaisuissa.
Lapseni kuvan

____ saa julkaista / ____ ei saa julkaista

Lapseni nimen

____ saa julkaista / ____ ei saa julkaista

Pirkkalassa ____ . _____ . 2019

_____________________________________________________
(alle 18-vuotiaan osalta huoltajan) allekirjoitus ja nimenselvennys

Allekirjoituksella sitoudun kaudeksi 2019-2020 joukkueen toimintaan, pelisääntöihin ja kausimaksuun.
Palauta joukkueenjohtajalle, kiitos.
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VAKUUTUSTODISTUS
Vakuutan että alla olevalla pelaajalla on voimassa oleva tapaturmavakuutus, joka korvaa salibandyn
kilpailutoiminnan, harjoittelutoiminnan ja niihin liittyvien matkojen yhteydessä sattuneet tapaturmat
kotimaassa ja ulkomailla lisenssikauden 1.8.–31.7. välisenä aikana.

VAKUUTETUN TIEDOT
PELAAJAN NIMI
KATUOSOITE
POSTINUMERO JA - TOIMIPAIKKA
HENKILÖTUNNUS (täydellisenä)
SEURA
SPORTTI-ID (lisenssinumero)

PAIKKA ja AIKA

/

ALLEKIRJOITUS
ja nimenselvennys
Lomake on toimitettava aina omakäteisellä allekirjoituksella varustettuna (alaikäisen ollessa kyseessä, huoltajan
allekirjoituksella)
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