Seurakäyttäjän yleisohjeet lisensseihin
(Jumppaturvan osto, Tuomari ja valmentajalisenssien osto, Urheilijalisenssien yksittäinen osto)
Seuraavat toiminnot näkyvät niille henkilöille, joille on seuran Hoikassa annettu ylläpitäjän oikeudet.
Oikeuksia hallitaan ”henkilöryhmät” osiosta.

Lisenssit
-

Seuran pääkäyttäjän työkalut löytyvät ”Hallinta”-valikon alta ”Lisenssit”-välilehdeltä.
Jäsenten lisenssit-välilehdeltä näkyy kaikki seuran jäsenten lisenssit ja niiden tila.
Lisenssien osto -välilehdeltä pääsee ostamaan Jumppaturva-vakuutuksia sekä tuomari- ja
valmentajalisenssejä. Voit myös ostaa yksittäisiä lisenssejä urheilijoille.

Jumppaturvan osto
-

-

Siirry ”lisenssien osto” sivulle
Valitse ”Urheilija”
Valitse ”Jumppaturva”
Voit joko valita yksittäisiä voimistelijoita. Lisää heidät painamalla ”lisää” (kuva 1)
Tai voit vakuuttaa koko jäsenistön valitsemalla ”Osta koko seuran jäsenistölle” (kuva 2)
o Koko jäsenistöä vakuutettaessa hinta perustuu edellisessä vuositilastossa seuran
ilmoittamaan jäsenmäärään. Jäsenmäärästä on vähennetty lisenssiurheilijat.
o Koko jäsenistölle valittu jumppaturva kattaa aina koko jäsenistön (pois lukien
lisenssiurheilijat), riippumatta siitä onko maksun perusteena käytettävä luku suurempi vai
pienempi kuin kuluvan hetken jäsenmääränne. Kuluvan vuoden jäsenmääränne vaikuttaa
vastaavasti seuraavan vuoden jumppaturvan maksuihin.
Kun olet valinnut kaikki halutut jäsenet tai koko jäsenistön, voit siirtyä maksamaan.
Jumppaturvasta muodostuu seuralle lasku. Jumppaturva astuu voimaan 1.9. tai sen jälkeen klo
24.00 sinä päivänä, kun laskun on maksettu.
Jumppaturva ei uusiudu automaattisesti seuraavalle vuodelle, vaan se tulee ostaa aina uudestaan.

Kuva 1 Jumppaturvan ostaminen yksittäisille jäsenille

Kuva 2 Jumppaturvan ostaminen koko seuran jäsenistölle

Valmentaja/tuomarilisenssi osto
-

-

Siirry ”lisenssien osto” sivulle
Valitse kohderyhmä ”Tuomari tai valmentaja”
Valitse lisenssi ”valmentaja” tai ”tuomari”
Valitse laji
Valitse henkilö tai henkilöt, joille haluat ostaa kyseisen lajin tuomari/valmentaja lisenssin. Lisää
henkilöt painamalla ”lisää” (kuva 3)
o Henkilöllä tulee olla lisättynä henkilötunnus käyttäjätilille, jotta seura voi ostaa hänelle
lisenssin. Mikäli henkilötunnusta ei ole lisätty, poista henkilö listalta ja pyydä heitä
lisäämään henkilötunnus ”omat tiedot” sivulle.
Voit ostaa nippuna aina yhden tyyppisiä lisenssejä. Vie maksu loppuun ja sen jälkeen valitse
toisenlainen lisenssi ja siihen kuuluvat henkilöt erikseen.
Kun olet valinnut halutut henkilöt, voit siirtyä maksutietoihin.
Valmentaja ja tuomari lisenssit on maksettava verkkopankissa.
Huomiothan, että hyväksymällä oston vakuutat, että lisenssinhaltija (tuomarit ja/tai valmentajat)
ovat tutustuneet ehtoihin sekä sääntöihin ja sitoutuvat noudattamaan niitä.

Kuva 3 Lisenssin ostaminen valmentajille/tuomareille

-

Mikäli maksu jää kesken, pääset maksamaan nippuna ostetut lisenssin seuraavasti:
o Siirry ”jäsenten lisenssit” sivulle.
o Etsi lisenssihausta joku henkilö, joka oli mukana nippulisenssin ostossa
o Tämän henkilön maksamattoman lisenssin pitäisi tulla näkyviin
o Lisenssin vasemmalla puolella on linkki ”maksa”
o Siirtymällä linkin kautta maksuun, pitäisi koko nippuoston maksun aueta ja pääset
maksamaan kaikkien aiemmin valittujen henkilöiden lisenssit.

Yksittäisen urheilijalisenssin osto
-

-

Siirry ”lisenssien osto” sivulle
valitse ”urheilija”
Valitse haluttu lisenssin taso
Valitse oikea laji
Valitse vakuutus/ei vakuutusta
Valitse henkilö, jolle olet ostamassa lisenssiä. Paina ”lisää”
o Henkilöllä tulee olla henkilötunnus tallennettuna käyttäjätililleen ennen ostoa. Mikäli
henkilötunnus puuttuu, on käyttäjän itse käytävä se lisäämässä ”omat tiedot” sivulle.
Siirry maksutietoihin
Lisenssi on maksettava verkkopankkitunnuksin.
Hyväksymällä oston vakuutat, että lisenssinhaltija on tutustunut ehtoihin sekä sääntöihin ja
sitoutuvat noudattamaan niitä.
Mikäli urheilija ei itse pysty ostamaan lisenssiä, voi seura sen ostaa yllä kuvatulla tavalla ja sen
jälkeen tarvittaessa laskuttaa lisenssin hinnan urheilijalta.

Kuva 4 Lisenssin ostaminen urheilijalle

