Leirin maksu- ja peruutusehdot
•
•
•

Leirin hinta on 275€/pelaaja.
Leirimaksun tulee olla suoritettuna 21 päivän kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli maksua
ei ole suoritettu tähän mennessä, leiripaikka vapautetaan seuraavalle.
Mikäli haluat peruuttaa leirin, lähetä sähköposti osoitteeseen: lennu.kamppi@kiekkoespoo.com

•

PERUUTUSEHTO (ENNEN leirin alkua ja maksun palautus)
o Jos ilmoittautuminen peruutetaan 15.5.2019 tai aiemmin, palautetaan 100 %
maksetusta leirimaksusta
o Jos ilmoittautuminen peruutetaan 16.5.2019 tai sen jälkeen, maksua ei palauteta
muutoin kuin lääkärintodistusta tai vastaavaa vastaan.

•

SAIRASTUMISESTA JOHTUVA LEIRIN PERUUTUS JA MAKSUN PALAUTUS:
o Leirijakso voidaan peruuttaa kuluttomasti äkillisessä sairastapauksessa.
Peruutuksen ehtona on lääkärintodistuksen toimittaminen. Peruutuksesta tulee
ilmoittaa välittömästi sairastumisen ilmettyä Lennu Kämpille 044 556 5399 tai
lennu.kamppi@kiekko-espoo.com

Leirin turvallisuustiedote
•
•
•

Leirillä vierailemme seikkailupuisto Huipussa sekä Leppävaaraan uimahallissa /
maauimalassa.
Osallistuminen näihin tapahtumiin tulee vaatimaan erillisen lupalapun täyttämisen, joka
tehdään lähempänä leirin alkamista. Lähtökohtaisesti emme tarjoa korvaavaa toimintaa,
mikäli lapsi ei näihin tapahtumiin osallistu.
Nämä tapahtumat toteutetaan yhteistyössä ammattilaisten kanssa (Huipun henkilökunta /
Uimaseura Cetus)

Leirin järjestäminen & ryhmät leirillä
•
•

Leiriryhmä toteutuu, mikäli ryhmään tulee 20 pelaajaa.
Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa leiriryhmien ikäryhmäjakoa sekä leirin osallistujamäärää
tarpeen niin vaatiessa.

Leirin säännöt
•

•

•

Luonnollisesti leirillä on käyttäydyttävä ja kaveria on kunnioitettava reilun urheiluhengen
mukaisesti. Kiusaaminen on ehdottomasti kielletty ja siihen puututaan välittömästi! Mikäli
kiusaaminen jatkuu huomautuksista huolimatta, peruutetaan pelaajan leiri välittömästi,
eikä leirimaksua palauteta.
Vanhemmat voivat seurata leiriä katsomosta käsin. Mikäli joku vanhempi haluaa
ilmoittautua leirin huoltajaksi, tällöin pukukoppiin ja vaihtoaitioon osallistuminen
sallitaan. Asiasta sovittava erikseen leirin järjestäjän kanssa.
Valmentajat auttavat nuorempia junioreita varusteiden pukemisessa tarpeen tullen.

•
•
•

Muistakaa teroittaa luistimet ennen leiriä. Leirillä ei välttämättä ole
teroitusmahdollisuutta.
Ruokailussa syödään ilman hattua, kiitetään ruoasta ja pidetään keskustelun äänenvoimakkuus matalana.
Karkki, limut, energiajuomat, suklaa ym. makeiset, sipsit ym. roskaruoka, urheilujuomat
(Gatorade, Powerade yms.) ovat ehdottomasti kiellettyjä leirillä!! Leirin maittava
kotiruoka ja välipala tarjoavat varmasti tarpeeksi energiaa leiripäivään. Muistakaa lisäksi
kunnon aamupala kotona, se on perusta jaksamiselle. HUOM! Oman juomapullon voi ja
saa täyttää laimennetulla mehulla, mikäli haluaa / tarvitsee pientä lisäenergiaa jää- ja
oheisharjoittelussa jaksamiseen.

Ota mukaan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reipasta urheilumieltä
Täysi pelaajan tai maalivahdin jääkiekkovarustus
Oma harjoituspaita
Aluskerrasto (hikipuku) jääkiekkovarusteiden alle
Juomapullo
Ohjeiden mukainen sisä – tai ulkoliikuntavarustus
Peseytymisvälineet
Vaihtovaatteet
Henkilökohtaiset tarpeet, esim lääkkeet HUOM! Rakkolaastaria hyödyllistä olla mukana.

TERVETULOA MUKAAN!

