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Minulla on voimassa oleva vakuutus:    Kyllä         Ei   Vakuutus on pakollinen

Leirimaksu 700€

Hyväksytyn ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 300€ ja loput 400€ viimeistään ennen leiriä, 20.5.2018
mennessä. Mikäli ilmoittautumisen yhteydessä on toivottu lisäjäätä ja yksityisopetusta, tulee ne olla
maksettuna ennen leiriä 4.6.2018. Capital Area Phoenix ry lähettää sitovan ilmoittautumisen jälkeen yhden
laskun, jossa molemmat eräpäivät.

Omaharjoittelun
extrajäätä
10€/45minutes
YKSITYISOPETUSTA

Leirimaksu sisältää jokapäivä luistelua: 1-2 ryhmätuntia Elise Luovulan ohjauksessa, omaharjoittelua 45min,
show harjoittelua 45 min.  Pienet lapset 4-6v. 45min ryhmätunti Elise Luovulan ohjauksessa, show
harjoittelua jäällä ja jään ulkopuolella sisältäen myös sircus teemalla oheisharjoittelua. Mahdollisuus ostaa
lisäksi extra jääaikaa ja yksityisopetusta. Omat valmentajat ovat tervetulleita ja sallittuja leirillä
omaharjoittelujäillä, luistelija vastaa itse oman valmentajansa kustannuksista.

Ikä:

Harjoittelen kaksoishyppyjä:    Kyllä        EiHarjoittelen yksöishyppyjä:        Kyllä      Ei
Harjoittelen kolmoishyppyä:      Kyllä     Ei Aikuisluistelija:       Kyllä       Ei

Imatran kesäleirin 2018 järjestäjä Capital Area Phoenix ry (jäljempänä yhdistys) pidättää itsellään oikeuden leirin mahdollisten aikataulujen
muutoksiin. Yhdistys ja sen organisoijat Elise Luovula ja Jan Österlund eivät vastaa leirillä tapahtuneista loukkaantumisista, täten leirille
osallistumisen edellytyksenä on voimassa oleva vakuutus tapaturman ja sairastumisen varalta. Ilmoittautuminen on sitova.
Omaharjoittelujään osalta yhdistys vahvistaa laskutuksen yhteydessä toteutuneet toiveet ja kellon ajat . Yksityistunnit jaetaan
varausjärjestyksessä periaatteella ensin varattu ensin palveltu. Leirille ilmoittautuneet järjestävät itse oman majoituksen ja ruokailun.
Kylpylä ja Angry Birds Aktivity Park ym. oheistoiminnan pääsyliput eivät sisälly leirihintaan, koska ovat osallistujille vapaaehtoista
oheistoimintaa.

Elise Luovula
25€/20min

Vastuu ja vakuutus

Tuula Hakamäki
15€/20min

EXTRA JÄÄAIKA JA YKSITYISOPETUS

Merkitse alla olevaan taulukkoon toiveesi omaharjoittelujäästä ja yksityisvalmennuksesta.
Omaharjoittelujään kesto 45min. Merkitse määrät kertoina 1-3/per päivä (esim. 1,5h = 2,

45min = 1 tai max. 2+1=3)

Haluan esiintyä jääshowssa  kyllä
_____  ei   _____

Minulla on oma valmentaja mukana      Ei        Kyllä     Valmentajan nimi:

Mia Paukkunen
20€/20min

Luistellut kansainvälisissä kilpailuissa:           Kyllä                 Ei Pisteet kv. Tasolla:
Taitotaso:

Oma seura: Valmentaja:

IMATRAN KESÄLEIRI 2018 ILMOITTAUTUMISLOMAKE
SITOVA

Osallistujan henkilötiedot
Luistelijan nimi:
Syntymäaika: Kansalaisuus:
Katuosoite:
Kaupunki: Postinumero:
Maa: Sähköposti:
Puhelinnumero (nyt ja leirin aikana)

Luistelutaito tiedot



Ilmoittautuja allekirjoitus (alle 18v huoltajan allekirjoitus)
______________________________________                                         Päiväys ___.____.________
Nimen selvennys
______________________________________

ALLEKIRJOITUS

MAKSU EHDOT
Leirille hyväksytään kun leirin järjestäjä on vahvistanut ilmoittaumisen lähettämällä siitä laskun ja
lasku on maksettu Capital Area Phoenix ry:n tilille. Viimeistään 20.5.2018. Laskun lähettämisen jälkeen peruttu
leiri on järjestäjällä oikeus periä sitovasta ilmoittautumisesta aiheutuneet kulut 50€.

TIETOSUOJA

Yhdistys tallettaa leiriä koskevat ilmoittautumislomakkeet asiakasrekisteriin. Tietoja käytetään
laskutukseen ja leirin sisällön suunnitteluun. Kun leiri on päättynyt tietoja säilytetään tulevien leirien
markkinointia varten asiakkaan suostumuksella.                                                              Suostun tietojeni
säilyttämistä tulevien leirien markkinointia varten:  Kyllä☐ Ei☐

LUPA JULKAISTA KUVA JA NIMI

Tämä kysely koskee Imatran jääshow leirin aikana otettavia valokuvan tai videon käyttöä
yhdistyksen viestinnässä,kuten esimerkiksi www-sivuilla, sosiaalisen median palveluissa,
vuosikirjoissa, historiikissä ja lehdissä. Lupa/kielto on voimassa leirin aikana sekä jää show’ssa
otettuihin kuviin. Jos verkossa olevasta kuvamateriaalista on kysyttävää tai se halutaan poistaa, on
otettava yhteys ensisijaisesti leirin vastuuhenkilöihin. Jää show ohjelmaan julkaistaan esiintyjien
nimet, myös nimen julkaisuun pyydetään lupa.
Kuvia ja videoita, joissa esiinnyn / lapsemme esiintyy voi käyttää yhdistyksemme viestinnässä edellä
esitellyissä yhteyksissä ja mainituissa julkaisuympäristöissä.Kyllä☐Ei☐ Esiintyjän / luistelijan /
lapsen nimi saa julkaista jää show’n käsiohjelmassa: Kyllä☐ Ei☐


