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HAC:N ARVOT

Avoimuus
Toiminta on avointa kaikille harrastajille tasosta ja sukupuolesta riippumatta. Toiminta on
läpinäkyvää ja perustuu avoimelle keskustelulle ja tiedottamiselle. Kunnioitamme jokaista
joukkuetta, valmentajaa, toimijaa sekä urheilijaa tasa-arvoisesti.
Turvallisuus
Seurassamme toimitaan aina urheilijoiden kasvun ja kehittymisen tukemiseksi. Jokainen
seuramme urheilija on oikeutettu ammattitaitoiseen valmennukseen ja sen myötä kehittymään
niin urheilijana kuin ihmisenä. Edistämme seurassamme urheilua puhtain keinoin ja haluamme
olla edistämässä uusien huippu-urheilijoiden kehittämisessä. Seuramme kaikki harjoitukset on
järjestetty turvallisessa ympäristössä.
Yhteisöllisyys
Jokainen seurassamme urheileva on osana leijonaperhettämme ja takaamme hänelle hyvän
ympäristön kehittyä urheilijana. Koulutetut valmentajamme- ja joukkueenjohtajamme takaavat
turvallisen yhteisön harjoitusten ympärille. Jokaista urheilijaa tuetaan niin yksilönä kuin
joukkueen jäsenenä. Kilpailu-, harrastus- ja seuratoiminta on tavoitteellista ja edellyttää kaikilta
sitoutumista yhteisölliseen toimintaan.

JÄSENEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
HAC:hen liittyessään jäsen sitoutuu noudattamaan:
Seuran sääntöjä https://www.hac.fi/seuran-saannot
HAC:n johtoelinten ja valmentajien määräyksiä
Suorittamaan säännöissä määrätyn jäsenmaksun,
kausimaksun, joukkuemaksut sekä eroamis tapauksessa
suorittamaan kaikki erääntyneet maksut
Vastaamaan muista HAC:n sääntöjen mukaan asettamista
velvoitteista
Noudattamaan kilpailu- ja antidopingsäännöstöä
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HAC HALLIN TOIMINTATAVAT
1. Sisäänkäynti:
HAC halli: Odota HAC hallin puoleisella ovella että valmentajasi päästää sinut sisään max 10min ennen harjoitusten
alkamista
Voittajasali: Odota pääovilla, valmentajasi tulee päästämään sinut sisään max 10min ennen harjoitusten alkamista
2. Kädet pestään huolellisesti saippualla ennen treenejä ja niiden jälkeen, kuivataan käsipaperiin jonka jälkeen kädet
desinfioidaan
3. Osallistu harjoituksiin vain oireettomana
4. Pyri pitämään 2m turvaväli toisiin treenaajiin aina kun se on mahdollista.
5. Poistu välittömästi omien harjoitusten/valmennuksen loputtua: HUOM! Vapaaharjoittelu ajat varataan myclubissa
6. Ylimääräinen oleilu hallilla on ehdottomasti kielletty --> Palautuseväs syödään hallin ulkopuolella harjoitusten
loputtua
7. On urheilijan valinta minimoida kaikki ylimääräiset ihmiskontaktit muuten kuin koulussa, töissä tai
urheiluharrastuksissa, jotta emme altista muita tartuntavaaraan.
8. Matkalta palaavia koskettaa THL ohjeistukset
9. Suunnittele aikataulusi siten, että siirtymiset harjoituksiin ja sieltä pois eivät ruuhkauta tiloja ja turhat lähikontaktit
vältetään
10. Pohdi pukuhuoneiden käytön välttämättömyyttä
11. Käytä vain omaa juomapulloa.
12. Maskin käyttö kaikille yli 12-vuotiaille

TURVARINKI
Turvaringin tarkoituksena on lisätä turvallisuutta harjoituksissa ja tukea yhteisöllisyyttä seurassa siten,
että vanhemmat pääsevät mukaan harjoituksiin ja näkevät lapsensa cheer-arkea.
joukkueenjohtajat jakavat turvavuorot kauden aluksi. Rinki toimii siten, että kukin vanhempi on
vuorollaan turvavanhempana harjoituksissa. Turvaringin avulla varmistetaan myös se HAC:n periaate,
että harjoituksissa on aina läsnä vähintään yksi täysi-ikäinen.
Jos harjoituksissa tapahtuu tapaturma, on loukkaantumisen arviointi ja jatkotoimenpiteet valmentajien
vastuulla, turvarinkivuorolla oleva auttaa ja tukee valmentajia tehtävässä esimerkiksi tuomalla
jääpussain yms. Mikäli jatkotoimenpiteitä tarvitaan, voi turvapäivystäjä olla esimerkiksi linkkinä
urheilijan huoltajien ja valmentajien tukena tilanteessa. Lapsen huoltajalla on aina vastuu lapsensa
hoitoon saattamisesta.
Mikäli huoltaja ei pysty päivystämään hänelle määrättynä ajankohtana, voi hän oma-aloitteisesti vaihtaa
ajankohtaa toisen huoltajan kanssa. Mikäli rinkiin ei ole mahdollista osallistua esimerkiksi
elämäntilanteen tai muun syyn vuoksi, voi tästä olla yhteydessä joukkueen nimettyyn huoltajaan.

LASKUTUS
Seuran maksut
Kausimaksu: Joukkuekohtaset tiedot nettisivuilla
Jäsenmaksu 2021 (35€)
Liittymismaksu (kertaluontoinen 20€, uudet jäsenet)
Joukkueen maksut: Joukkueen toimintaan liittyvät kulut eivät
kuulu kausimaksuun, ja laskutetaan erikseen

Päivitättehän laskutustietonne ajankohtaiseksi
myClubiin!

MAKSUEHDOT
Poikkeavista maksujärjestelyistä on sovittava aina erikseen toimiston kanssa ennen laskun eräpäivää - tämän
jälkeen yhteys Vismaan
Tilapäisiä poissaoloja ei korvata. Mikäli poissaoloja tulee sairastumisen tai loukkaantumisen vuoksi
pidempijaksoisesti yli kahden kuukauden ajan, kausimaksun osakorvaamisesta voidaan neuvotella erikseen
toimiston kanssa edellyttää lääkärintodistuksen, josta ilmenee väh. 2kk liikunta/urheilukielto
Oletuksena on, että urheilija osallistuu kaikkeen joukkueen toimintaan ja hän on sitoutunut koko kaudeksi. Mikäli
urheilija ei voi osallistua joukkueen leireille tai kilpailumatkalle tulee tästä ilmoittaa valmentajille kirjallisesti heti
kauden alussa tai viimeistään 2 kuukautta ennen tapahtumaa. Jyvitysosuudet joukkueen valmentajien ja jojojen
osalta tulee joka tapauksessa maksettavaksi, sekä kulut joita ei saada peruttua.
Laskuihin lisätään 1€ palvelumaksu
Kauden lopussa urheilijan lopettamisesta pitää ilmoittaa sähköpostilla valmentajalle, joukkueenjohtajalle ja HAC:n
toimistolle (toimisto(a)hac.fi)
Mikäli urheilijalla on yksi tai useampi erääntynyt lasku, jonka maksusuunnitelmasta ei ole sovittu erikseen, on
joukkueen valmentajilla ja jojoilla sekä seuran työntekijöillä oikeus asettaa urheilija harjoitus- ja kilpailukieltoon
kunnes laskut on maksettu
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HAC VARUSTEET
HAC seuravarusteet on pääosin
tilattavissa HAC myClub verkkokaupasta
Seuravetari - cheer.fi verkkokauppa

TASSUT YHTEEN -TOIMINTA
Lanseeraamme uuden Tassut yhteen -toiminnan leijonaperheeseen, jossa
tarkoituksena on saada jokaiselta oma panos seuran yhteisöllisyyden sekä
viihtyvyyden parantamiseen ja näin seuran toiminnan kehittämiseen.
Ilmoita alla mitä sinä teet yhteisen hyväksi!
Lisäksi otamme sponsorointi sekä yhteistyökumppanuus ehdotuksia
avoimin mielin vastaan, vinkkaa alla!
https://forms.gle/Md5szkjrYrCQvfcdA

TYÖRYHMÄT SYKSY 2021
Haku HAC työryhmiin avautuu elokuun lopussa
Tule mukaan vaikuttamaan:
Tapahtumat
Varusteet
Nuorten tiimi
Viestintä
Olosuhde

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Kisakallio
Blingbows Finland
Suomen Urheiluhierojaopisto
Cheer.fi
Prosharp & Under Armour
Puhdistamo
Punttisali.com
JoyActor

YHTEYSTIEDOT
VALMENTAJAT
etunimi.sukunimi@hac.fi
Joukkueeseen ja harjoituksiin liittyvät
asiat, poissaoloilmoitukset
JOJOT
etunimi.sukunimi@hac.fi
Joukkueen laskutus, joukkueen
matkat/tapahtumat
VARAINHANKINTA JA SPONSOROINTI
Marja Pesonen marja.pesonen@hac.fi

TOIMINNANJOHTAJA
Viivi Ylönen viivi.ylonen@hac.fi 0406656164
Työntekijöiden esimies, rekryt, palkat,
yhteistyösopimukset, halliasioit
VALMENNUSPÄÄLLIKKÖ
Anna Halme valmennus@hac.fi 0401609868
Vuorot, valinnat, kokoonpanot
SEURAKOORDINAATTORI
Kiia Kontturi toimisto@hac.fi 040 154 9802
Laskutus, seuratuotteet, jäsenasiat, tapahtumat
HALLITUS hallitus@hac.fi
Yksittäisten hallitusten jäsenten nimet
www.hac.fi/otayhteytta

