
 
  
Variston Tennis Ry:n valmennus- ja laskutusehdot  
 
1. Valmennukseen osallistuminen 

Oikeus Variston Tennis VarTe ry:n valmennukseen on seuran jokaisella jäsenellä ja seuran valmennuk-
sessa oleva pelaaja liitetään automaattisesti seuran jäseneksi. 
 

2. Valmennusjaksot 
Valmennusjaksolla tarkoitetaan jotakin alla mainittua ajanjaksoa, minkä aikana valmennettava on sitou-
tunut käymään valmennuksessa ja maksamaan kyseisestä valmennusjaksosta valmennuslaskun kulloin-
kin voimassa olevien tuntihintojen mukaan. Seuralla on oikeus laskuttaa koko valmennusjakso valmen-
nettavalta, vaikka hän ei kaikilla valmennustunneilla kävisikään, ellei erityisen pätevää syytä poisjään-
nille ole ilmoitettu.  
 
Valmennusjaksot jakavat kalenterivuoden seuraavasti: sisäkausi elokuun puolesta välistä toukokuun 
loppuun, ulkokausi kesäkuun alusta elokuun puoleen väliin. Erilaisista kalenterivuosista johtuen tarkko-
ja aloitus- ja lopetuspäiviä ei erikseen mainita. Sisäkausi laskutetaan kahdessa jaksossa: syyskausi elo-
joulukuu ja kevätkausi tammi-toukokuu.  Kesän valmennusjaksoista sovitaan erikseen. 
 

3. Seuran jäsenyys ja jäsenedut 
Seuran jäsenyys oikeuttaa osallistumaan valmennukseen, edustamaan seuraa STL:n kansallisissa kilpai-
luissa, STL:n tai Suomen Senioritenniksen järjestämien sarjojen joukkueissa, osallistumaan seuran toi-
mintaan, osallistumaan seuran järjestämiin kansallisiin kisoihin, saamaan alennusta seuran järjestämien 
kisojen osallistumismaksusta 50 % sekä osallistumaan seuran omiin mestaruuskisoihin veloituksetta. 
 

4. Tuntihinnat 
Valmennustuntien hinnat määräytyvät kausittain seuran hallituksen vahvistamien veloitushintojen mu-
kaisesti. Tuntihinnat löytyvät VarTen nettisivuilta.   
 

5. Valmennusryhmät ja niiden koko 
Perusvalmennusta ja aikuisvalmennusta pyritään järjestämään 4-6 hengen ryhmissä, minitenniksessä on 
mukana kaksi valmentajaa. Kilpa- ja liigavalmennuksessa pyritään pienentämään ryhmäkokoja harjoi-
tuksen tehostamiseksi. 
Elokuussa talvikauden alkaessa ilmoittatuneille lähetetään sähköpostilla oma harjoitusaika. 
 

6. Tunnilta pois jääminen ja maksuvelvollisuus 
Maksuvelvollisuuden kumoutuminen edellyttää pitkäaikaista yhtäjaksoista sairauspoissaoloa valmen-
nustunneilta etukäteen ilmoittaen päävalmentajalle kirjallisesti ja lääkärintodistuksen esittämistä ko. 
ajalta. Pitkäaikaisissa sairaspoissaoloissa omavastuuaika on neljä viikkoa. Hyvitys maksetaan omavas-
tuuajan yli menevältä ajalta. Tuntiveloituksen hyvittäminen edellyttää edellä mainittujen kriteerien täyt-
tymistä ja maksuvelvollisuus säilyy kuitenkin käytettyjen tuntien osalta ja omavastuuajalta, joka on nel-
jä viikkoa. Muut harrastukset tai poissaolot eivät ole pätevä syy maksamatta jättämiselle tai hyvittämi-
selle. 
 

7. Vakuutukset 
Jokainen valmennettava hankkii vakuutuksensa itse. Suosituksena on, että jokainen pelaaja hankkii va-
kuutuksen, joka kattaa sekä harjoituksissa että kilpailuissa aiheutuneet vahingot.  
 

8. Seurasta ja valmennuksesta eroaminen 
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle. Eroava on velvol-
linen maksamaan kyseisen vuoden jäsenmaksun ja hoitamaan muut velvoitteensa seuraa kohtaan. Val-
mennusryhmästä voi erota 8 viikon irtisanomisajalla ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran toiminnan-
johtajalle. Valmennusmaksut on maksettava myös irtisanomisajalta. Tuettujen kilpajuniorien osalta 
tehdään erilliset sopimukset valmennukseen osallistumisesta. 


