Salon Kiekkohait ry – Suoraveloitukset kaudella 2016-2017
päivitetty 04.05.2016
Salon Kiekkohait ry suoraveloittaa joukkueiden tililtä seuraavat maksut:
Jäämaksut
 Jäämaksujen suoraveloitus joukkueiden tililtä seuraavan kuun 15 pv. (psl. SSO hallin
turnaukset, joista lasku tulee suoraan halliyhtiöltä). (jäähinnat seuraavalla sivulla)
Tuomarimaksut






1.8 -15.9 pelien tuomaroinnit veloitetaan 30.9.2016
16.9 -15.10 pelien tuomaroinnit veloitetaan 30.10.2016
16.10 -15.11 pelien tuomaroinnit veloitetaan 30.11.2016
16.11 -15.12 pelien tuomaroinnit veloitetaan 04.01.2017
jne.

Seuran toimintamaksu
 Seuran toimintamaksu on kaudella 2016 -2017 270€/pelaaja ja laskutusaika elo-maaliskuu.
Maksuaikataulu:





Elo – syyskuu, veloitus 70€ / pelaaja 30.9.2016
Loka – marraskuu, veloitus 70€ / pelaaja 1.12.2016
Joulu – tammikuu, veloitus 65€ / pelaaja 29.1.2017
Helmi – maaliskuu, veloitus 65€ / pelaaja 31.3.2017

 Veloitusperusteena on ko. joukkueen maksimi pelaajamäärä ko. kuukausina.
Esim. jos pelaaja lopettaa harrastuksen helmikuun 15pv. veloitetaan hänen osaltaan koko tammihelmikuun toimintamaksu 65€
 Alle 2kk sairaus/loukkaantumistapauksia ei huomioida /hyvitetä seuramaksussa, Yli 2kk
sairaus/loukkaantumistapauksissa joukkueenjohtaja ottaa yhteyttä toimistoon ja asia käsitellään
tapauskohtaisesti.
 Veloituspäivä voi joskus siirtyä päivällä - kahdella eteenpäin, sairaus, koulutus tms. tapausten vuoksi
 Maksuista lähetetään tosite joukkueenjohtajalle tarkastettavaksi n. viikkoa ennen maksun perimistä.

Jokainen joukkue vastaa siitä, että joukkueen tilillä on tarpeeksi rahaa veloitusta varten!

04.05.2016
Tuija Nikkanen / seuran rahastonhoitaja

Jäämaksu + erikoisjäämaksut kaudella 2016-2017
päivitetty 04.05.2016
 Seurassamme jäämaksu on 50€/h, riippumatta siitä kummassa hallissa harjoitukset/pelit
järjestetään. Tapahtuma-ajan lisäksi laskutetaan 15min mikäli jäänajo ennen tapahtumaa.
 Maalivahtijään hinta on 15€ / joukkue / tapahtuma
KESÄHARJOITTELUAJAN jäänhinta 04-08.2016 SSO-hallissa kun jäähalli on suljettu on 80€/h .
Valmennus- ja junioripäällikön järjestämät harjoitukset ym. tapahtumat ns. normaalikaudella:
 "Erikois"jäänhinta on 15€/h/joukkue mikäli jäällä on kolme (tai enemmän) joukkuetta
samanaikaisesti.
 Mikäli joukkueita on vain kaksi on jään hinta 22,50€/h
 Mikäli tapahtuma on järjestetty vain yhdelle ikäkaudelle/joukkueelle jään hinta on hinta 45€/h
 Nämä erikoisjäänhinnat ovat voimassa myös koulujen loma-aikaan pidettävillä ohjatuilla aamu- tai
päiväjäävuoroilla.
 Jäällä tapahtuvien valmentajakoulutusten ym. tapahtumien kustannuksista vastaa seura.
Turnaukset
 Jäähallissa pidettävästä (yli 6h) turnauksesta seura veloittaa 100€ maksun.
 Mikäli turnaus järjestetään samanaikaisesti molemmissa halleissa veloitetaan joukkueelta SSOhallin todellinen kulu ja silloin jäähallin käyttö on ilmainen. SSO-halliyhtiö laskuttaa näissä
tapauksissa suoraan joukkuetta.

04.05.2016
Tuija Nikkanen / seuran rahastonhoitaja

