Ilmoittautumisohjeet ryhmiin
Ilmoittautuminen myClub –järjestelmän kautta
Huom! myClub-ohjeet ja toiminta ovat muuttuneet maaliskuussa 2018
Ilmoittautuminen yleisurheilukouluihin, valmennusryhmiin ja muihin seuran tarjoamiin ryhmiin
tapahtuu www-sivuilta löytyvien ilmoittautumislinkkien kautta. Kaikkiin ryhmiin ilmoittautuminen
vaatii rekisteröitymisen myClub-palveluun. Mikäli sinulla ei ole käytössäsi sähköpostia tai
tietokonetta, ole siinä tapauksessa yhteydessä seuran toimistolle.
Ilmoittautumislinkit avautuvat myClub –jäsenpalveluun, jossa täysi-ikäinen lapsen huoltaja /
täysi-ikäinen ilmoittautuja luo itselleen myClub ID:n. Tämän jälkeen tehdään ilmoittautumiset
ryhmiin kunkin ilmoittautujan osalta erikseen (ID-tilin alla) tai jo olemassa olevat myClub-tilit
liitetään huoltajan myClub ID:n alle. Jatkossa on mahdollista liittää myös muiden seurojen myClubtilejä saman ID-tilin alle, mikäli näillä tileillä on käytössä käyttäjän sama sähköpostiosoite. Tämä
tapahtuu etsimällä valikosta seura jonka tili halutaan ID:n alle liittää. MyClub-sivusto ohjeistaa
tunnuksen luomisessa ja tilien yhdistämisessä.
Seuran tiedotus ja laskutus tapahtuu myClub –järjestelmän kautta, joten sähköposti- ja muut tiedot
ovat tärkeitä pitää ajan tasalla. Järjestelmän kautta näette mm. kaikki laskut sekä niiden tilan.
Huom! Jos olet jo luonut Vantaan Salamien myClub -järjestelmään tilin, mutta et muista
tunnuksia, ÄLÄ luo uutta tiliä samalle henkilölle. Vanhojen tunnuksien palautus onnistuu
”salasana tai käyttäjätunnus unohtunut” -linkin kautta tai seuran yhteyshenkilön kautta.
Ongelmatapauksissa voitte olla yhteydessä seuran yhteyshenkilöön.

Ilmoittautuminen ryhmään
Kuhunkin yleisurheilukouluryhmään, päiväurheilukouluun, juoksukouluihin jne. vaaditaan
ennakkoilmoittautuminen uudelle kaudelle, myös jo mukana olevilta. Valmennusryhmien osalta
uutta ilmoittautumista ei tarvitse tehdä, ilmoittautumislinkit on tarkoitettu vain uusille mukaan
tulijoille.
Kirjaudu sisään myClub –järjestelmään, tai jos olet uusi käyttäjä, luo myClub ID -tili ja kirjaudu
sisään ja tee ilmoittautumiset kunkin ilmoittautujan omalla nimellä (esim. kaikki sisarukset
ilmoitetaan omana itsenään, ei sisaren nimellä).
Täytä jäsentietolomake. Vanhojenkin käyttäjien on hyvä tarkistaa jäsentietojen oikeellisuus.
Valitse ryhmä johon haluat ilmoittautua / ilmoittaa lapsesi. Kunkin ryhmän kohdalla näkyy
ilmoittautumistilanne ja se, kuinka paljon vapaita paikkoja on jäljellä (jos ryhmälle on määritelty
maksimiosallistujamäärä). Osaan ryhmistä voi ilmoittautua myös jonoon mahdollisien
peruutuspaikkojen varalle. Peruutuspaikoista ilmoitamme jonossa oleville heti paikkojen
vapauduttua.
Harjoituskertojen osalta jokainen voi valita haluamansa harjoitusmäärän viikossa.
4-7-vuotiaat harjoittelevat kerran viikossa, 8-11-vuotiaat harjoittelevat valintansa mukaan 1-2 kertaa
viikossa ja 12-vuotiaat ja vanhemmat harjoittelevat valintansa mukaan 1-3 kertaa viikossa.

Jos valitset harjoituskerroiksi enemmän kuin yksi, huomaathan,
että sinun tulee tehdä ilmoittautuminen kunkin päivän kohdalle erikseen!
Esimerkki: Lapsi ilmoitetaan 12-13-vuotiaiden ryhmään harjoittelemaan kaksi kertaa viikossa,
torstaisin ja perjantaisin. Alla olevista vaihtoehdoista tehdään ilmoittautuminen kahdesta eri
linkistä, jolloin lapsi tulee ilmoitetuksi molempien päivien harjoituksiin.
Kun ilmoittautuminen on tehty, saat vahvistusviestin sähköpostiisi ilmoittautumisesta.

Mikäli teet virheellisen ilmoittautumisen ryhmään ja haluat perua ilmoittautumisen, ilmoita
tästä seuran yhteyshenkilölle. Peruuttamista ei pysty tekemään itse.

Laskutus
Yleisurheilukoulun tai muun ryhmän lasku luodaan ilmoittautumisen yhteydessä ja lähetetään
rekisteriin annettuun sähköpostiin. Vain valmennusryhmissä laskutus tapahtuu jälkikäteen.
Kun ilmoittautumista tehdään, ensimmäisen ilmoittautumislinkin kohdalla valitaan oikea laskurivi
sen mukaan, kuinka monta kertaa viikossa harjoittelee (1-3 krt/vko). Mikäli harjoittelee useammin
kuin kerran viikossa, seuraavien ilmoittautumislinkkien kohdalla valitaan 0 € -rivi. Näin
kokonaissumma muodostuu oikeaksi.
Yleisurheilukoulu- ja valmennusryhmissä voi käydä tutustumassa muutaman kerran ennen maksun
maksamista. Huolehdittehan kuitenkin, että lasku tulee maksetuksi eräpäivään mennessä.
HUOM! Kesken kauden ilmoittautuvat: laskuun muodostuu eräpäiväksi ilmoittautumispäivä.
Jätä tämä huomioimatta. Kun ilmoittautuminen on tehty, muutetaan eräpäivä toimiston
puolesta automaattisesti myöhäisemmäksi.
Laskutusvaiheessa valitkaa siis oikea rivi (harrastuskertojen mukaan) + uudet harrastajat, joiden
kuluvan vuoden jäsenmaksu on maksamatta, valitkaa mukaan myös jäsenmaksurivi.

HUOM! Jokaisen on maksettava toimintamaksun lisäksi myös seuran kalenterivuoden

mukaan määräytyvä jäsenmaksu!
Jäsenmaksussa on valittavissa henkilökohtainen jäsenmaksu tai perhemaksu, jolla voi liittää
mukaan kaikki samassa taloudessa asuvat henkilöt. Perhemaksu on vapaaehtoinen, mutta esim.
useamman harrastajan perheessä kannattaa harkita perhemaksun valitsemista. Kaikki perhemaksun
valitsevat ovat myös tukemassa seuran toimintaa. Perhemaksun valitsevat, käyttehän ystävällisesti
lisäämässä urheilijan profiiliin vapaaseen tekstikenttään perhemaksuun kuuluvien henkilöiden nimet
ja syntymäajat tai tehkää ilmoittaminen toimisto@vantaansalamat.fi -osoitteeseen.
Sisaralennus myönnetään toisesta harrastavasta lapsesta alkaen. Vanhin maksaa täyden
hinnan. Toinen harrastava lapsi -10 %, 3. harrastava lapsi -20 %, 4. tai useampi harrastava
lapsi -30 %. HUOM! Sisaralennusta ei pysty itse valitsemaan laskulle, joten olethan laskun
muodostumisen jälkeen erikseen yhteydessä toimistolle, jossa lisätään alennus laskulle.

Mikäli haluatte perua yleisurheilukoulu- tai valmennusryhmäpaikan, tehkää se ennen laskun
eräpäivää. Tämän jälkeen peruutetut paikat tai peruuttamattomat paikat laskutetaan!
HUOM! Laskut ovat perintäkelpoisia.

Seuran yhteyshenkilö myClub –asioissa:
Toiminnanjohtaja Rita Huttu, rita.huttu@vantaansalamat.fi, 045 1130 373

