JUNIOREIDEN SEURAMAKSUT
Pelipassi- ja vakuutusmaksut
Toimitetaan Jopoxin kautta sähköpostitse omana laskunaan

Seuran jäsen- ja kausimaksut
Toimitetaan Jopoxin kautta sähköpostitse omana laskunaan. Maksaessanne muistakaa käyttää
viitenumeroa. Jokainen pelaaja on saanut tai saa oman viitenumeronsa, mitä kautta kaikki
pelaajan maksut tullaan ohjaamaan.
Pelipassi- vakuutus-, jäsen- ja kausimaksut suoritetaan seuran päätilille.
Maksu kattaa pelaajan pelioikeuden (pelipassi) sekä vakuutuksen (kaikille nuorille pelaajille
pakollinen, -02 ja nuoremmat). SPL:n vakuutusyhtiö on AON, lisätietoja asiasta saatte SPL:n
nettisivuilta (www.palloliitto.fi).

Vakuutustodistukset:
Mikäli pelaajalla on oma vakuutus, joka kattaa urheilu- ja kilpailutoiminnan, ei
lisenssivakuutusta tarvitse maksaa (vakuutuksen osuuden voi vähentää lisenssimaksusta)
Vakuutuksen on oltava voimassa 1.1.-30.12.2022 välisen ajan. Joukkueenjohtajat toimittavat
vakuutustodistukset seuran antamien ohjeiden mukaan. Vakuutustodistus on palautettava
seuraan , allekirjoitettuna joukkueenjohtajalle joka toimittaa sen seuraan Pekalle tai
sähköpostiin, pekkatorvinen95@gmail.com. Voitte toimittaa todistukset myös itse suoraan
seuraan, seuralla todistukset oltava 15.12.2021 mennessä. Vakuutus hankitaan pelipassin
ostamisen yhteydessä, joten vakuutusosa on maksettava, ellei todistusta ole ennen sitä
toimitettu.
Jos haluatte vertailla lisenssivakuutuksen ehtoja omaan vakuutukseenne, löytyy AON
vakuutusehdot SPL:n sivuilta www.palloliitto.fi ja SPL
HUOM! Monissa pelaajan omissa vakuutuksissa vakuutus lakkaa olemasta voimassa pelaajan
täytettyä 16 vuotta. Mikäli näin on, on pelaajan joko huolehdittava vakuutusturvastaan itse
ottamalla vakuutus, joka on voimassa myös sen jälkeen, kun hän täyttää 16 vuotta (ja
toimitettava siitä todistus seuralle) tai maksettava vakuutuksellinen lisenssi.

Sisaralennus
Seuralla on käytössä sisaralennus. Sisaralennuksella tarkoitetaan sitä, että perheen ns.
ensimmäinen (vanhin) pelaaja maksaa normaalit maksut, muilta saman perheen
seurassamme pelaavilta pelaajilta vähennetään seuramaksusta 20,00 euroa/lapsi
sisaralennusta.
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MAKSUJEN SISÄLTÖ:
SEURAOSA:
Kausimaksu 120,00€. (Jäsenmaksun osuus 15,00 €)
LISENSSIOSA:
2003-2006 juniorit 180,00 € (vakuutusosuus 140,00 €)
2007- 2010 syntyneet juniorit 80,00 € (vakuutusosuus 40,00 €)
2011 ja myöhemmin syntyneet juniorit 29,00 € (vakuutusosuus 4 €)
Vakuutuksen osuutta ei tule laskulle maksettavaksi, jos on toimittanut vakuutustodistuksen
seuraan 15.12.2021 mennessä

Valinnaiset lisäturvat pelipassivakuutukseen :
-

Aikuisten laajan vakuutusturvan 10 % leikkausomavastuun poistaminen. Vakuutuksen
hinta 33 €.

-

Pelipassivakuutuksen laajennus kattamaan vapaa-ajan (2011 ja sen jälkeen syntyneet)
Vakuutuksen hinta 33 €

-

Pelipassivakuutuksen laajennus kattamaan vapaa-ajan (1952-2010 syntyneet)
Vakuutuksen hinta 68 €.

Maksut suoritetaan laskua vastaan.
MAKSUT SISÄLTÄVÄT:
- Pelaajan jäsenmaksun
- Joukkueiden osallistumismaksun SPL:n Itäisen alueen sarjoihin
- Joukkueiden osallistumismaksun SPL:n sarjoihin
- SPL:n ja Itäisen alueen palvelumaksu
- Pelisukat (1 kpl)
- Pelishortsit (1 kpl)
- Valmennuksen/ohjauksen sovittujen vuorojen mukaan
- Toimisto- ja hallintokulut
- Kirjanpitokulut
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KAUSIMAKSUUN EI SISÄLLY:
- SPL:n lisenssit (Pelipassit + vakuutukset) Maksetaan seuran tilille, seura hoitaa
rekisteröinnin
- Pelipaita (1 kpl lainapaita nimettömänä, palautetaan seuralle pelikauden päätyttyä)
- Pelipaita (1 kpl ns. vieraspelipaita, nimettömänä, palautetaan seuralle pelikauden päätyttyä)
- Pelipaitojen hintaerotus seurahinnan ja pelaajan maksaman omavastuuosuuden välillä
omaksi lunastetusta paidasta
- Rekisteröintimaksut (esim. pelaajasiirto)
- Luvalliset ottelusiirrot
- Erotuomarikulut
- Harjoitusvälineet: Liivit, tötsät, pallot jne.
- Valmentajakoulutukset
- Valmentajamateriaalit
- Valmennuksen palkat/palkkiot tai muut korvaukset
- Halli- tai muut mahdolliset tilavuokrat
- Seuran kotisivut
Maksuihin ei sisälly pelaajista johtuvissa tapauksissa:
- Sarjasta luopumismaksut
- Luvattomat ottelusiirrot
- Puuttuvan pelipassin tai vakuutuksen kustannukset
- Liitosta määrätyt rangaistukset
- Sponsorisopimusten vastaisesta toiminnasta johtuvat sanktiot esim. ns. pukeutumiskoodi
peleissä ja kuvauksissa
Näistä johtuvista sanktioista vastaa kyseinen joukkue tai joukkueen sääntöjen niin sanoessa,
pelaaja(t).
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Kaksoisedustuspelaajat ja yhteisjoukkuepelaajat
SEURAOSA:
Kausimaksu 105,00€. (sisältö sama kuin oman joukkueen pelaajalla, pois lukien että maksu ei
sisällä seurajäsenyyttä)
Joukkueen toimintamaksu
Joukkueet maksavat seuralle toimintamaksuna kuukausittain 15€/hlö.
Maksu sisältää:
- valmennuksen kulut
-

tuomaripalkkiot

-

koulutukset

-

seuran kotisivut

Joukkue päättää, laskuttaako pelaajilta kuukausimaksuna vai käyttääkö toimintamaksuun
varainhankinnan tuottoja.
Huomioitavia asioita:
Kaudella 2022 A-junioreissa pelaavat myös 2002-syntyneet (A20-ikäluokka). Huomioittehan,
että 2002-syntyneille pelaajille ostetaan aikuisten pelipassi ja vakuutus. Kilpailusääntöjen
mukaan vakuutus on pakollinen nuorilla pelaajilla (koskee myös 2002-syntyneitä).
Erotuomarit: Mikäli olet ostanut pelipassin, niin erotuomaripassi on sinulle maksuton. Samoin
mikäli olet ostanut erotuomaripassin, niin pelipassi on sinulle maksuton. Oikeus
erotuomaripassiin tarkastetaan piirissä/liitossa.
Pelipassivakuutus ei kata tuomaroinnissa sattuneita tapaturmia. Erotuomarivakuutus kattaa
tuomaroinnissa ja tuomarin itsenäisissä tuomarointia tukevissa fyysisissä harjoituksissa
sattuneet tapaturmat.
HARRASTEMAKSU: 80,00 €
-

Maksu sisältää korttelipassin ja vakuutuksen. Peliasut eivät sisälly harrastemaksuun

JÄSENMAKSUT:
-

Pelaajan jäsenmaksu: 15,00€ (Maksu sisältää pelaajan ja vanhemman/vanhempien
seurajäsenyyden)

-

Yleinen jäsenmaksu: 15,00€ (Maksu sisältää seurajäsenyyden)

-

Kannatusjäsenmaksu: 15,00€ (Maksu sisältää seurajäsenyyden)
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