LEIRIKUTSU
TeamGym MASTERS

7.4.2018

Hei!
Suomen Voimisteluliitto järjestää heinäkuussa Vierumäellä TeamGym Masters leirin!
Masters leirillä voimistellaan ammattitaitoisten valmentajien ohjauksessa Vierumäen upeissa
olosuhteissa Volttiareenalla. Lisäksi vietetään tietysti aikaa omien Masters joukkuelaisten sekä
muiden Masters voimistelijoiden kanssa! TeamGym Masters -leiri on tarkoitettu kaikille
TeamGymistä kiinnostuneille aikuisille voimistelijoille. Masters -leirillä harjoitellaan TeamGymin
tekniikoita volttiradalla ja trampetilla sekä isolla trampoliinilla ja lisäksi tehdään erilaisia
vapaaohjelmaan liittyviä harjoitteita.
Tervetuloa mukaan!
Paikka ja aika:
Lauantai-sunnuntai 6.-7.7.2019
Osoite: Urheiluopistontie 400, Vierumäki

Aikataulu:
Alustavan aikataulun mukaan leiri alkaa perjantaina aikaisintaan klo 13.00 ja loppuu sunnuntaina
viimeistään klo 17.00
Lopullinen aikataulu lähetetään ilmoittautuneille joukkueille lähempänä ajankohtaa.
Ilmoittautuminen:
Sitovat ilmoittautumiset leirille 25.5.2019 mennessä: kreetta@gmail.com
Ilmoittautuminen tehdään viestin liitteenä olevan
ilmoittautumislomakkeen avulla joukkueittain/seuroittain (tai
yksittäin).
Hinta:
Leirin hinta on 110€ Voimisteluliiton jäsenseurojen jäsenille ja 120€ muille. Hinta laskutetaan
osallistujilta jälkikäteen.
Hintaan sisältyy valmennus, tilat, majoitus ja ruokailut.
Ruokailu ja majoitus:
Leirin ruokailu ja majoitus sisältyvät leirimaksuun. Ruokailua varten erikoisruokavaliot tulee
ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä. Leirin hintaan kuuluvat ruokailut: la päivällinen sekä su
aamiainen ja lounas.
Mikäli haluatte syödä myös iltapalan Vierumäen urheiluopistolla, sen voi ostaa erillis hintaan
6,50€/kpl. Iltapalat tulee tilata ilmoittautumisen yhteydessä.
Majoitumme jaetuissa huoneissa, joissa on keittiönurkkaus mm. iltapalan laittoa varten.
Peruutusehdot:
Peruutuksesta tulee aina ilmoittaa kirjallisesti leirikoordinaattorille. Peruutusmaksu 15 € peritään
silloin, jos leirin ilmoittautumisaika on mennyt umpeen. Mikäli peruutus tehdään 1kk tai
myöhemmin ennen leirin alkua, veloitetaan koko leirin hinta.
Sairastapauksissa palautamme maksun lääkärintodistusta vastaan vähennettynä toimistokuluilla
10 €, mikäli peruutuksesta on ilmoitettu koordinaattorille vähintään tunti ennen leirin alkua.
Vaikka osallistuisi vain yhden päivän ajan leirille, veloitetaan koko leirin hinta. Leiri voidaan
peruuttaa järjestäjien taholta, mikäli ilmoittautuneita ei ole riittävästi. Jälki-ilmoittautumismaksu
20 € peritään, kun leirille ilmoittaudutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Maksua ei
palauteta, jos leirille tulo perutaan tämän jälkeen. Jälki-ilmoittautumismaksua ei kuitenkaan
peritä, jos kurssi ei osallistujamäärän takia toteutuisi ilman jälki-ilmoittautuneita. Oikeus
muutoksiin pidätetään.
Huom! Liittyen GDPR tietosuoja-asetukseen:

TG 3.-6.lk leirien osallistujarekisteri
Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Koordinaattori kerää valmennusjärjestelmän osallistujarekisterin. Rekisterissä olevia tietoja
käytetään valmennustoiminnan informointiin ja ilmoittautumiseen. Henkilötietojen kerääminen
on tarpeen rekisteröityneen valmennustoimintaan osallistumisen mahdollistamiseksi. Tietoja
käytetään leireille osallistuvien informointiin, ilmoittautumiseen ja laskutukseen.
Käsiteltävät henkilötiedot:
Rekisterissä käsitellään valmennustoimintaan osallistumiseen liittyviä tarpeellisia tietoja
osallistujista. Näitä tietoja ovat:
Etu- ja sukunimi
Seura, joukkue
Syntymäaika
Osallistujan rooli valmennustoiminnassa
Ruoka-aineallergiat ja erityisruokavaliot (perusteluna rekisteröidyn elintärkeä etu eli terveys)
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Gmail- ja Dropbox-järjestelmiin,
johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä
hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.
Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille. Osallistujalistojen luovuttaminen urheiluopistoille ja
leirejä järjestäville taholle, majoittujien (nimi, joukkue) hotelleille sekä erityisruokavalion
tilanneiden tiedot (nimi, seura, joukkue, erityisruokavalio) ruokatoimittajalle. Kolmansilla
osapuolilla ei ole oikeuttaa säilyttää saamiaan tietojaan enää tapahtuman jälkeen.
HUOM! Jokaisella Masters-leirin osallistujalla täytyy olla voimassa oleva voimisteluharjoitukset
kattava tapaturmavakuutus. Suomen Voimisteluliitto suosittelee vakuutuksellisen
harrastelisenssin hankkimista. Vakuutus kattaa myös leiritoiminnan ja lisenssin myötä voi
osallistua Voimistelupäivien TeamGym Masters kilpailusarjaan. Lisenssin ostotiedot löytyvät täältä:
http://www.voimistelu.fi/fi/Tapahtumat-ja-kilpailut/Kilpailulisenssit-ja-vakuutukset
Lisätiedot:
Kreetta Astala
kreetta@gmail.com

