Esport Oilers pelaajan ja toimihenkilön ohjeet kaudelle 2020-21

1.

Jäsenmaksu ja kiinteä kuukausimaksu (E2-G pojat) 2020-2021 sisältää:
•
Seuran pelaajajäsenyys
•
Toimiston palvelut
•
Valmennus ja toimihenkilökoulutukset
•
Seuran kaikki jäsenedut
•
Neppailuoikeus Esport Arenalla
•
Leirit jäsenhintaan
•
Kausikortti miesten edustusjoukkueen peleihin

2.

Maksukäytäntö ja aikataulu
•
Kausimaksut laskutetaan kuudessa osassa. Tämän lisäksi tarvittaessa laskutetaan joukkueen tilin ns. tasauslasku
huhti-toukokuussa.
•
Laskut lähtevät toimistolta kahden kuukauden välein. Poikkeuksena NG-edustusjoukkueet, joissa laskutus
kuukausittain.
•
Ensimmäinen lasku sisältää seuran jäsenmaksun ja ensimmäisen kausimaksun osan. Poikkeuksena E2-G pojat,
joissa jäsenmaksu sisältyy kiinteään kuukausimaksuun.
•
Maksamalla jäsenmaksun tai ensimmäisen kiinteän kausimaksun osan (E2-G pojat), sitoutuu jäsen noudattamaan
tässä mainittuja seuran ohjeita.
•
Varusteet tilataan joukkueenjohtajan ohjeistuksella Stadium Isosta Omenasta.

3.

Toiminta pelaajan sairastuessa tai loukkaantuessa
•
Pelaajan loukkaantuessa/sairastuessa (pyydettäessä osoitettava lääkärintodistus) pitkäaikaisesti määräytyvät
kausimaksujen alennukset alla olevan mukaisesti. Pelaajan / hänen kausimaksuistaan vastaavan henkilön tulee
ilmoittaa välittömästi tilanteen selvittyä joukkueenjohdolle arvioitu poissaoloaika, mikäli se todennäköisesti kestää
yli kaksi kuukautta.
•
Kahden ensimmäisen kuukauden aikana pelaaja ei saa alennuksia kausimaksuihin.
•
Mikäli pelaaja on poissa yli kaksi kuukautta, niin kolmannesta kuukaudesta alkaen hänen ei tarvitse maksaa
kausimaksuja, niin kauan kuin hän on estynyt osallistumasta joukkueen tapahtumiin.
•
Kaikki tapaukset käsitellään tapauskohtaisesti ja alennukset määrittelee seuran toimisto. Kaikki alennukset
määrätään kuitenkin samalla laskentakaavalla.
•
Huomioithan, että seuran salibandykoulussa on poikkeava hinnoittelu, jossa tulee sitoutua koko kauden maksuun
(alle 300 euroa / vuosi maksavat ryhmät).

4.

Toiminta pelaajan siirtyessä seuran sisällä joukkueesta toiseen
•
Kaupunginosa -ja junioriedustusjoukkueiden sisällä pelaajasiirrot ovat sallittuja vain perustellusta syystä.
Pelaajasiirtoon tulee olla kummankin joukkueen päävalmentajan ja joukkueenjohtajan hyväksyntä.
Kiistatilanteissa seura puoltaa / hylkää pelaajasiirron.
•
Edustus-, akatemia- ja challenger-joukkueiden välillä pelaaja voi siirtyä vapaasti korkeammalle tai alemmalle
tasolle.
•
Pelaajan siirtyessä seuran sisällä maksuliikenne muuttuu seuraavasta kuukaudesta alkaen uuteen joukkueeseen

5.

Toiminta pelaajan lopettaessa tai siirtyessä toiseen seuraan kesken kauden
•
Pelaajan / pelaajan kausimaksuista vastaavan henkilön tulee informoida kirjallisesti seuran toimistolle
lopettamisesta, tämä päiväys määritellään ns. Irtisanoutumiseksi joukkueen toiminnasta.
•
Pelaajan lopettaessa tai siirtyessä toiseen seuraan kesken kauden tulee kausimaksusta maksaa E-G junioreissa
seuraavan kuukauden- ja A-D junioreissa kahden kuukauden maksut. Kausimaksun suuruuden määrittelee aina
seuran toimisto.
•
Pelaajan lopettaessa tai siirtyessä toiseen seuraan jäsenmaksua ei palauteta.
•
Huomioithan, että seuran salibandykoulussa on poikkeava hinnoittelu, jossa tulee sitoutua koko kauden maksuun
(alle 300 euroa / vuosi maksavat ryhmät).
•
Esport Oilers ry pidättää oikeuden muutoksiin.

6.

Varusmiespalvelus
•
Varusmies- tai siviilipalvelus ei automaattisesti oikeuta alennukseen kausimaksusta.
•
Varus- tai siviilipalvelusmies voi erikseen hakea tukea seuran juniorirahastosta.

.
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7.

Pelaajan erottaminen joukkueesta tai seurasta
•
Seuran kurinpidossa käyttää toimivaltaa toiminnanjohtaja ja seuran hallitus.
•
Toiminnanjohtajan käsittelyvallassa on seuraavat asiat:
i. Pelaajan tai toimihenkilön toimintakiellot joiden pituus on alle 3kk.
ii. Pelaajan tai toimihenkilön sopimaton käyttäytyminen seuran asussa tai tapahtumassa.
iii. Tapaukset joissa seuran joukkue ei pääse sisäisesti yhteisymmärrykseen mahdollisista kurinpitotoimista.
iv. Ottelurangaistukset jotka ovat menneet SSBL:n toimielinten käsittelyyn.
v. Maksamattomat jäsen-, kausimaksut
•
Hallituksen toimivalta:
i. Yli 3kk pituiset pelaajan tai toimihenkilön toimintakiellot.
ii. Seurasta erottamiset.
iii. Kaikki muut asiat.
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