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Joka kesäinen, paljon kysytty ja odotettu, laadukas jalkapalloleiri yli kymmenen vuoden kokemuksella
Puumalassa. Kaksi leirivaihtoehtoa (Perinteinen ja Jalkapallokoulu) ja turnaus (3v3 Futis Cup).

PUUMALAN JALKAPALLOLEIRIT – ILMOITTAUTUMIS- JA MAKSUEHDOT

Sivu 1:

Leirien ja turnauksen päivämäärät/ajankohdat sekä sisältö

Sivu 2-3:

Perinteinen leiri ja Jalkapallokoulu – Ilmoittautumis- ja maksuehdot

Sivu 4:

3v3 Futis Cup – Ilmoittautumis- ja maksuehdot

Sivu 5:

Peruutusehdot ja kuva-/videomateriaalin käyttö

1. PERINTEINEN leiri, vko 27, maanantaista perjantaihin klo 9.30 – 13.15.
-

Leirin nuorimpien (3-5 -vuotiaat.), Nappularyhmän, leiri on päivittäin klo 9.30 – 10.30.
Perinteinen leiri on avoin kaikille ja sisältää jalkapallon lisäksi muitakin urheilulajeja.
Aiempaa jalkapallo/liikuntakokemusta ei vaadita
Ei ns. ”vaativaa valmennusta”.
Leiriohjaajina nuoria entisiä leiriläisiä tai joitain vanhempia.
Ohjelma/aikataulu on suunniteltu liikunta-alan ja/tai pedagogisten alojen ammattilaisten
toimesta.

2. JALKAPALLOKOULU, vko 27, 4 päivää, 5 tuntia/päivä
-

Kellon ajat määräytyvät ryhmien mukaan ja ilmoitetaan lähempänä leiriajankohtaa
Yksittäiset Jalkapallokoululaiset voivat halutessaan jatkaa leiriä perinteisellä leirillä aina
perjantaihin asti.
Valmennus tapahtuu jalkapallovalmentajan, muun valmennuksen erikoisosaajan tai
nykyisen/entisen aktiiviurheilijan/-pelaajan toimesta.
Valmennus on osittain vaativaa ja sen tavoitteena on, että pelaaja oppii tiedostamaan
uutta jalkapallosta.

3. 3v3 Futis Cup
-

Junioreiden sarja(t) torstaina 8.7, klo 14 alkaen. Tarkempi otteluohjelma ilmoitetaan
lähempänä tapahtuman ajankohtaa.

-

Aikuisten Cup perjantai-lauantai 9. - 10.7, pe klo 19 alkaen ja jatkuen kesäiseen
keskiyöhön. Pelejä jatketaan lauantaina. Tarkempi otteluohjelma ilmoitetaan lähempänä
tapahtuman ajankohtaa.
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Perinteinen leiri ja Jalkapallokoulu – Ilmoittautumis- ja maksuehdot
(Kaikki hinnat sisältävät suomen alv:n 24%)

1. PERINTEINEN LEIRI:
1.1 NAPPULARYHMÄ:

93 euroa/henkilö (80 euroa/henkilö jos sisaruksia leirillä)
43 euroa/henkilö. Nappularyhmä ei oikeuta sisaralennukseen.

1.2 Perinteinen leiri on avoin kaikille 3-17 -vuotiaille tytöille ja pojille. Lajiosaamista ei vaadita.
1.3 Perinteiselle leirille voi ilmoittatutua aina leirin alkamispäivään asti, mutta 31.5.2021
jälkeen ilmoittautuneilta veloitetaan 17 euron lisämaksu/henkilö. Varustepaketin
saatavuutta ei jälki-ilmoittautuneille voida luvata.
1.4 Leirimaksu sisältää ohjauksen, lounaan, välipalan, leiripaidan, shortsit ja sukat sekä
valinnaisesti pallon tai yllätyslahjan. Nappularyhmälle ei kuulu lounasta.
1.5 Tapahtuman hinta ei sisällä vakuutusta. Tapahtuman järjestäjä ei ota vastuuta
mahdollisista loukkaantumistapauksista. Henkilökohtainen tapaturma (tai muu vastaava)
vakuutus on suositeltavaa.

2. JALKAPALLOKOULU:

150 euroa / henkilö / 4 päivää

2.1 Joukkue- ja ryhmähinnat (min. 10 pelaajaa) erillisen sopimuksen mukaan
2.2 Jalkapallokoulu on tarkoitettu aktiivisesti jalkapalloa seuroissa/joukkueissa harrastaville
pelaajille.
2.3 Ilmoittautuminen päättyy 31.5.2021.
2.4 Leirimaksu sisältää ammattitaidolla suunnitellut harjoitteet ja valmennuksen, lounaan,
välipalan, leiripaidan, shortsit ja sukat sekä valinnaisesti pallon tai yllätyslahjan.
2.5 Yksittäinen jalkapallokoululainen voi jatkaa leiriviikkoaan Perinteisen leirin mukana.
2.6 Tapahtuman hinta ei sisällä vakuutusta. Tapahtuman järjestäjä ei ota vastuuta
mahdollisista loukkaantumistapauksista. Henkilökohtainen tapaturma (tai muu vastaava)
vakuutus on suositeltavaa.
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3. ILMOITTAUTUMINEN
3.1 Ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä oheinen ilmoittautumislomake/henkilö! Huomioi, että
jokaista osallistujaa kohden on lähetettävä uusi ilmoittautuminen. Lomakkeen tähdellä
merkityt kohdat ovat pakollisia.
3.2 Ilmoittautuminen on sitova. Sairaustapauksissa leirimaksu voidaan palauttaa
lääkärintodistusta vastaan.
3.3 SUORITA LEIRIMAKSU TILISIIRTONA MIELELLÄÄN ILMOITTAUTUMISEN
YHTEYDESSÄ, mutta viimeistään 31.5.2021 mennessä.

4. JÄRJESTÄJÄ- JA TILITIEDOT
4.1 Leirin järjestää ScandiPeak Oy (yritys tunnus: Suomi, 2963977-2) ja Sport-Jarkko Rinne
(yritys tunnus: Tanska, CVR 34106487)
4.2 Leirimaksu suoritetaan tilisiirtona ScandiPeak Oy:n tilille:

Tilinumero: FI0515443000104195
BIC: NDEAFIHH
VIITE (on pakollinen): 720212
Ole valmis esittämään tosite tilisiirrosta tapahtumaan saapuessasi.

4/5
Joka kesäinen, paljon kysytty ja odotettu, laadukas jalkapalloleiri yli kymmenen vuoden kokemuksella
Puumalassa. Kaksi leirivaihtoehtoa (Perinteinen ja Jalkapallokoulu) ja turnaus (3v3 Futis Cup).

3v3 Futis Cup – Ilmoittautumis- ja maksuehdot
(Kaikki hinnat sisältävät suomen alv:n 24%)

1. 3v3 FUTIS CUP:

70 euroa / juniori joukkue, 124 euroa / yritys

1.1 Juniorit: 70 euroa / joukkue
1.2 Yritykset / aikuiset (yli 16v.): 124 euroa / joukkue
1.3 Joukkueessa saa olla 3-5 pelaajaa
1.4 Joukkue pelaa vähintään 5 peliä, 12 min./peli
1.5 Ilmoittautuminen päättyy 31.5.2021.
1.6 Tapahtuman hinta ei sisällä vakuutusta. Jokaisen joukkueen yhteyshenkilön tulee varmistaa
että joukkueensa pelaajat ovat tietoisia asiasta. Tapahtuman järjestäjä ei ota vastuuta
mahdollisista loukkaantumistapauksista. Henkilökohtainen tapaturma (tai muu vastaava)
vakuutus on suositeltavaa.

2. ILMOITTAUTUMINEN
2.1 Ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä oheinen ilmoittautumislomake/joukkue! Lomakkeen
tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia.
2.2 Ilmoittautuminen on sitova.
2.3 SUORITA MAKSU TILISIIRTONA MIELELLÄÄN ILMOITTAUTUMISEN YHTEYDESSÄ, mutta
viimeistään 31.5.2021 mennessä.

3. JÄRJESTÄJÄ- JA TILITIEDOT
a. Leirin järjestää ScandiPeak Oy (yritys tunnus: Suomi, 2963977-2) ja Sport-Jarkko
Rinne (yritys tunnus: Tanska, CVR 34106487)
b. Leirimaksu suoritetaan tilisiirtona ScandiPeak Oy:n tilille:

Tilinumero: FI0515443000104195
BIC: NDEAFIHH
VIITE (on pakollinen): 2021074
Ole valmis esittämään tosite tilisiirrosta tapahtumaan saapuessasi.
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Peruutusehdot ja kuvaus/videointi
1. ScandiPeak Oy:llä / Sport-JR:llä on oikeus tapahtumia koskeviin muutoksiin/peruutuksiin.
2. Jokaiselle osallistujalle ilmoitetaan mahdollisista muutoksista/peruutuksista
henkilökohtaisesti.
3. COVID 19. Mikäli tapahtumaa ei ole koronatilanteen takia mahdollista järjestää, maksu
voidaan palauttaa, tai erikseen sovittaessa siirtää seuraavalle kesälle/leirille.
4. Tapahtumien yhteydessä otetaan kuvia ja mahdollisesti myös videomateriaalia.
5. Maksun maksamalla vahvistat osallistujista otettujen kuva/videomateriaalien käytön
ScandiPeak Oy:n / Sport-Jarkko Rinne -yrityksen sekä yhteistyökumppaneiden netti-,
facebook- tai muilla sosiaalisen median sivustoilla sekä markkinointimateriaalissa.
6. Mikäli et kuitenkaan hyväksy tätä yllämainittua ehtoa niin otathan ystävällisesti yhteyttä
ENNEN tapahtuman alkua: jarkko.rinne(at)sport-jr.com.
7. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään vain leiri-ilmoittautumiseen liittyen, ja ne poistetaan
verkkosivun järjestelmästä joko pyynnöstä tai viimeistään seuraavan vuoden leirin
alkaessa. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
8. HUOM! Tapahtumien hinnat eivät sisällä vakuutusta!

