FC INTER TURKU RY
Perustoiminnan maksut kaudella 2020

2008-SYNTYNEET
Lisenssimaksu
Seuran keräämä lisenssimaksu kaudella 2020
on 430 €. Maksun voi maksaa neljässä erässä:
• 2.12.2019 (110€)
• 15.1.2020 (110€)
• 14.2.2020 (105€)
• 13.3.2020 (105€)

Laskut lähetetään jäsenrekisteriohjelma MyClubin
kautta pelaajan huoltajan sähköpostiosoitteeseen.
Tämän jälkeen saatavien hallinnan hoitaa Visma
Financial solutions Oy.
Jotta maksu kohdistuu oikein, on maksettaessa
ehdottomasti käytettävä laskun viitenumeroa (ei
viestiä viestikenttään).

Olosuhde- ja kehittämismaksu
Maksulla rahoitetaan muun muassa ulkopuolisten
kenttien- ja oman kentän olosuhteiden lisäksi
fyysisen harjoittelun tiloja, fysiikkaharjoittelua ja
fysioterapiapalveluita. Maksua kerätään 15.3.2020
lähtien € 100 - € 290/ v. riippuen pelaajan ikä- ja

valmennustasosta. Olosuhdemaksun voi maksaa 3
– 4 erässä.
Uuden pelaajan tullessa seuraan olosuhdemaksua
laskutetaan aloittamiskuukaudesta lähtien.

Vakuutus ja pelipassi

tarvittaessa toimistolta) 29.11.2019 mennessä,
jotta oman vakuutuksen osuus voidaan vähentää
viimeisestä lisenssimaksuerästä.

Perustoiminnan maksu sisältää seura maksaman
Suomen Palloliiton pelipassin ja seuran
määrittämän vakuutuksen ajalle 1.1.2020 31.12.2020. Seuran ottama uusi vakuutus astuu
voimaan 1.1.2020, joten aiemmin muualla kuin FC
Interissä vakuutettujen on selvitettävä
vakuutustilanteensa loppuvuoden osalta.
Omaa vakuutusta käyttävien tulee toimittaa
Suomen Palloliiton vakuutustodistuslomake (saa

Pelaajalla ei ole oikeutta edustaa seuraa
ottelutapahtumissa eikä harjoitella seuran
harjoituksissa, mikäli hän ei ole maksanut maksuja
ajallaan. Seura ei ole vastuussa vakuutuksen
ottamisesta, mikäli maksuja ei ole suoritettu
eräpäiviin mennessä. Maksu tulee hoitaa ennen
sarjakauden alkua kokonaisuudessaan.

Tätä on perustoiminta FC Interissä:

1. Viikkoharjoittelun määrä

- Joukkue harjoittelee kauden aikana
valmennuslinjan mukaisesti

2. Kilpailutoiminta:
ottelutapahtumien määrä

- Joukkue osallistuu sellaisiin kansallisiin tai
kansainvälisiin turnaustapahtumiin, joilla on
merkitystä pelaajien ja joukkueen kehittymiselle.
- Turnausten määrä ja ajankohdat on sovittava
ennakkoon valmennuspäällikön kanssa
- Turnauskulut, pelimatkat ja maksulliset
pelivuorot eivät sisälly perusmaksuun.

- Joukkue pelaa otteluita kauden aikana
valmennuslinjan mukaisesti
- Joukkue osallistuu Palloliiton sarjatoimintaan
joukkueen tason mukaisella sarjatasolla
(sarjamaksu sisältyy perustoiminnan maksuun)

3. Valmennus
- Valmentajina toimivat koulutetut valmentajat
- Valmentajat osallistuvat seuran sisäiseen
koulutukseen
- Valmentajat toteuttavat FC Interin
valmennuslinjaa

- Valmentajat toteuttavat FC Interin fyysisen
valmennuksen linjausta ja ovat saaneet sitä
tukevan sisäisen koulutuksen
- Valmentajien mentoreina toimivat
valmennuspäälliköt, talenttivalmentaja ja
fysiikkavalmentaja
- Joukkueen maalivahdit osallistuvat
valmennuslinjan mukaisesti seuran järjestämiin
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maalivahdeille suunnattuun
harjoitustapahtumaan

4. Joukkueen organisointi
- Seura valitsee valmentajat, muut toimihenkilöt
vanhempainkokouksissa

- Seura ohjeistaa joukkueen taloudenpidon
- Joukkueenjohtajat osallistuvat yhteistyöhön
- Seuran toimisto tukee arkihaasteiden
ratkaisuissa

5. Olosuhteet ja välineet

- Seura järjestää valmennuksen kannalta
tarkoituksenmukaiset kenttäolosuhteet läpi
kauden

6. Harjoittelun seuranta

- Pelaaja osallistuu vähintään 2 krt vuodessa
ikäluokan ja joukkueen kilpailutason kannalta
tarkoituksenmukaisiin testeihin. Testit käydään
läpi pelaajan kanssa ja annetaan tiedoksi
huoltajille.

- Valmentajat raportoivat pelaajien ja joukkueen
kehityksestä valmennuspäälliköille säännöllisesti

7. Terveys ja vakuutukset
- Seuran vakuutusta käyttävät pelaajat saavat
kirjallisen ohjeistuksen tapaturmatilanteiden
varalta ja hänellä on käytettävissä seuran
sopimuskumppanin ammattilaisverkosto

8. Kasvukumppanuus
- Omatoimisen harjoittelun ohjaus ja yhteistyö
kotien kanssa
- Mahdollisuus 2 x vuodessa kehityskeskusteluihin
- Vuosittain toteutetaan huoltajille suunnattu
seurakysely
- Jokainen joukkue pitää vanhemmille
vanhempainiltoja, joissa informoidaan

9. Seuran juniorijäsenmaksu
- Seuran juniorijäsenmaksu sisältyy
perustoiminnan maksuun ja sisältää mm.

10. Varusteet

- Seuran fysioterapeutti on pelaajien käytettävissä
vammojen ehkäisyssä ja kuntouttamisessa sekä
jälkihuollossa

valmennuksen perussisällöt ja sovitaan keskeiset
roolit ja työnjaot joukkuetoiminnassa sekä
käydään läpi joukkueen kausisuunnitelma
- Joukkueen vanhemmilla on mahdollisuus
osallistua seuran Urheilijaksi kasvaminen foorumiin, joissa käsitellään pelaajien
elämänhallintaan liittyviä teemoja alan
asiantuntijoiden kanssa (ravinto, uni, lihashuolto)
seurakortin (oikeuttaa vapaaseen sisäänpääsyyn
edustusjoukkueen Veikkausliigan kotiotteluihin
sekä tiettyihin alennuksiin erikseen ilmoitettavista
liikkeistä)

- Valmennuspäällikkö, vastuuvalmentaja ja
joukkueenjohtaja päättävät joukkueen
varusteratkaisut seuran linjausten mukaisesti

- Perustoiminnan maksu sisältää vuosittain yhden
harjoituspaidan.
- Joukkue saa käyttöönsä seuran puolesta
kotipelipaidat, muut varusteet ovat
omakustanteisia ja niistä tulee sopia
valmennuspäällikön kanssa.

11. Seuran hallinto

Turussa 22.10.2019

- Seuran toimiston henkilökunnan tuki pelaajille ja
joukkueille: valmennuslinjan ja identiteetin
johtaminen, seuran yleishallinto, taloushallinto,
jäsenrekisterin ylläpito, pelipassien ja vakuutusten
hoitaminen, laskutus sekä viestintä.
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