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VALMENNUSKAUDET

Valmennukseen sitoudutaan koko valmennuskaudeksi. Valmennuskaudet ovat  kevät-,
kesä- ja syyskausi ja niiden alkamis- ja päättymispäivät määritellään kausittain. Tieto 
kausien päivämääristä löytyy LVS:n kotisivuilta.

ILMOITTAUTUMINEN

Valmennukseen ilmoittaudutaan kotisivuillamme olevien ohjeiden mukaisesti.  Ns. 
vanhoille pelaajille annetaan etusija ilmoittautumisessa. Myös uudet pelaajat voivat  
ilmoittautua heti ilmoittautumisen auettua. Ryhmien muodostamiseen vaikuttaa mm. 
aikatoiveiden tuomat rajoitukset. Aikainen ilmoittautuminen helpottaa ryhmiin 
mahtumista.

Kevätkaudelle ei ilmoittauduta erikseen, vaan syksyn ryhmät ja pelaajat jatkavat 
valmennusryhmässä koko sisäkauden. Pelaaja voi irtisanoutua kevään 
valmennuksesta ennen vuoden vaihdetta, jolloin valmennus päättyy syyskauden 
päättyessä. Ryhmiä voidaan muuttaa tarvittaessa ja tason mukaan, mutta ketään ei 
siirretä uuteen ryhmään ilman keskustelua ja asiasta sopimista.

JÄSENYYS

Kaikkien valmennukseen osallistuvien tulee liittyä seuran jäseneksi kotisivuillamme 
olevalla liittymislomakkeella. Jäsenmaksutiedot löytyvät kotisivuiltamme.

Jäsenyys on jatkuva kunnes se kirjallisesti irtisanotaan ilmoittamalla siitä 
kotisivujemme lomakkeella tai lähettämällä sähköpostia toiminnanjohtajalle. 

Valmennuksen lopettaminen ei lopeta automaattisesti seuran jäsenyyttä. Mikäli 
jäsenmaksu on irtisanoutuessa maksettu, jäsenyys on voimassa kalenterivuoden 
loppuun asti ja jäsenmaksua ei palauteta. Irtisanoutumiseen ei riitä, että ilmoituksen 
tekee suullisesti esim. valmentajalle.

POISSAOLO VALMENNUSTUNNILTA

Korvaustunteja ei poissaoloista järjestetä. Vain pitkäaikaiset poissaolot (4 vkoa tai 
enemmän) sairauden takia korvataan hyvityksenä valmennusmaksuissa. Näissä 
tapauksissa valmennettavan on toimitettava A-lääkärintodistus. 



VALMENTAJAN POISSAOLO

Ryhmää valmentaa ensisijaisesti sille määritetty valmentaja. Valmentajan poissa 
ollessa häntä sijaistaa toinen valmentaja. Mikäli korvaavaa valmentajaa ei saada, 
valmennettavat saavat mahdollisuuksien mukaan harjoituksen kestoa vastaavan 
määrän korvaavaa harjoitusta toisessa valmennusryhmässä tai erikseen sovitussa  
ajankohdassa. 

LASKUTUS JA IRTISANOUTUMINEN VALMENNUKSESTA KESKEN KAUDEN

Laskutuksen perusteena on paikka osoitetussa valmennusryhmässä, eivät yksittäiset 
osallistumiskerrat. Syksyn ja kevään valmennustunnit laskutetaan kumpikin kahdessa 
erässä. Kesäkausi laskutetaan erikseen. Laskut lähetetään viitteellisenä laskuna 
valmennettavan tai huoltajan sähköpostiin. Valmennukseen osallistumisen 
edellytyksenä on aikaisempien valmennusmaksujen suorittaminen. Laskut voi maksaa 
myös liikuntaseteleillä. 

Irtisanoutuminen valmennuksesta kesken kauden tulee tehdä kirjallisesti ilmoittamalla
siitä toiminnanjohtajan sähköpostiin. Irtisanoutuminen astuu voimaan kun käynnissä 
oleva laskutusjakso päättyy. Irtisanoutuminen valmennuksesta ei automaattisesti 
irtisano seuran jäsenyyttä. Jäsenenä kannattaa kuitenkin pysyä, voidakseen 
hyödyntää jäsenedut.

VALOKUVAUS

Mikäli pelaaja ei halua, että valokuvia hänestä käytetään kotisivuillamme nettisivuilla 
tai julkaisuissamme, tulee hänen ilmoittaa asiasta sähköpostitse toiminnanjohtajalle.

SÄHKÖISET UUTISKIRJEET JA TIEDOTUS

Valmennukseen ilmoittautuvan sähköposti lisätään seuran sähköisten uutiskirjeiden ja 
tiedotteiden jakelulistalle, ellei pelaaja sitä erikseen kiellä. Sähköiset uutiskirjeet ja 
tiedotteet ovat kotisivujen ohella tärkeä tiedotuskanavamme.

TERVEYS SEKÄ VAKUUTUS

Jokainen pelaaja on velvollinen huolehtimaan ja kertomaan omasta terveydentilastaan
valmentajalle, mikäli se voi vaikuttaa pelaajan kykyyn suorittaa kaikkia harjoitteita 
täysipainoisesti. Jokaisen pelaajan tulee hankkia mahdollinen vakuutus itse. Seura ei 
ole vakuuttanut harjoituksiin osallistuvia pelaajia.



KÄYTTÄYTYMINEN

Pelaajien tulee käyttäytyä kunnioittavasti muita ryhmänsä pelaajia sekä valmentajaa 
kohtaan. Kiroileminen, mailan heittely ja muu asiaton käyttäytyminen on kielletty. 
Mikäli pelaajan toiminnasta aiheutuu vahinkoa kentän pintaan tai muuhun kiinteistöön
tai irtaimistoon, hän on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot halliyhtiölle 
tai seuralle.

Seuralla on oikeus evätä valmennettavan osallistuminen valmennukseen, mikäli 
häiritsevää häiriökäyttäytymistä esiintyy siihen puuttumisesta huolimatta. 
Häiriökäyttäytymisestä annetaan ensin huomaus, sitten varoitus ja sen jälkeen 
osallistuminen valmennukseen evätään yksittäisestä harjoituksesta tai meneillään 
olevan kauden loppuun. Valmennusmaksuja ei hyvitetä kyseisiltä ajoilta.

VALMENNUSEHTOJEN MUUTOKSET

Pidätämme oikeuden näiden ehtojen muutoksiin myös kesken kauden. Tällöin 
muutoksista ilmoitetaan nettisivuilla, tai tarvittaessa kaikille pelaajille yhteisellä 
tiedotteella.

Lahden Verkkopalloseura ry.

Hallitus


