MITÄ KAUSIMAKSU KATTAA / 2022

FC RAUMA RY

Osa kustannuksista katetaan juniorijaoston tilille maksettavilla
kausimaksuilla, loput talkootyöllä ja muulla varainhankinnalla.
Kausimaksu kattaa kalenterivuoden 1.1.-31.12.2022 toiminnan.
Juniorijaoston kautta maksettavat:
- Palloliiton kortteli- tai pelipassi ikäluokasta riippuen sekä vakuutus
- Palloliiton sarjoissa (jalkapallo)
Osallistumismaksut
Pelien asettelut
Tuomari-/pelinohjaajapalkkiot
Kotipelien kenttävuokrat
T/P12 ja vanhempien sarjoissa matkakorvaus 15 senttiä/km tai muu
halvin tapa
Yli-ikäisyyslupa-, ali-ikäisyyslupa-, kaksoisedustuslupa- sekä
turnauslupa-anomusmaksut
Edustusoikeuden rekisteröintimaksut
Pelaajien siirtomaksut (seuran vaihto FC Raumaan)
Yhteistyöseura- ja yhteisjoukkuesopimusmaksut FC Rauman
toimiessa yhteistoimintaseurana vastaten joukkueen toiminnasta
Laiminlyöntimaksut edustusoikeuksien, pelipassien ja vakuutusten
osalta (jos pelaaja ei ole kirjallisesti ilmoittanut omasta
vakuutuksesta)
- Osallistumismaksut Helmari,- Huuhkaja- sekä
aluejoukkuetapahtumiin
- Varusteet (kierrätettäviä, palautetaan seuralle toiminnan
loppuessa)
Vihreät pelipaidat (koot 140cm ->)
Maalivahdin varusteet: Paita, shortsit/housut sekä hanskat
Pallot, pallopussit, kartiot, liivit, taktiikkataulut jne.
Aloittava joukkue saa lääkelaukun sekä sisällön: kylmäpussit,
kylmäspray, vanutupot, laastarit, haavanpuhdistusaine sekä sakset.
Kylmäpussit, kylmäsprayt sekä urheiluteipit (vain T/P12 ja
vanhemmat) saa seuralta koko kauden ajan
nouto toimistolta
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- Harjoitusvuorot talviharjoitteluhallissa, stadionilla, saleissa sekä
nurmikentillä
- Seuran jäsenmaksu
- Talviharjoitteluhallin varustekaappien käyttö
- Ohjatut harjoitukset 1-4 x /vko, ikäluokasta riippuen
- Koulutetut valmentajat
- Joukkueen toimihenkilöiden: valmentajien, joukkueenjohtajien,
rahastonhoitajien ja huoltajien koulutukset
- Kaudenpäätöstilaisuus / palkinnot
- Nettisivujen ylläpito
- Toimisto- ja hallintopalvelut
- Seuran työntekijöiden palvelut
- Jäsenedut Pyörä-Nurmelle
- Seuran valokuvaus
- Seuran telttojen, kahvinkeittimien, termospullojen, grillin,
muurikkapannun sekä pohjakassojen käyttö joukkueen omissa
tapahtumissa
Pelaaja / joukkue maksaa:
Musta pelipaita, nappikset, säärisuojat, pelisukat, verkkarit,
tuulipuvut, colleget ym. seuravaatteet
Joukkueen käytössä olevat lisätarvikkeet (esim. kuminauhat,
juomapullotelineet)
Harjoitusotteluista syntyneet kulut (esim. tuomaripalkkiot)
Turnaukset (osallistuminen, majoitus, matkat)
Futsal-toiminta
Joukkueen omasta toiminnasta johtuvat Palloliiton erillismaksut,
esim. jälki-ilmoittautuminen, sarjasta luopuminen, ottelun luovutus,
ottelusiirrot, vastalauseet, epäurheilijamainen käyttäytyminen sekä
sähköisen pöytäkirjan laiminlyönti
Kylmäpussien, kylmäsprayn sekä urheiluteipin (vain T/P12 ja
vanhemmat) lisäksi tarvittavat lääkintätarvikkeet
Ostetut lisävalmennukset (esim. fysiikka, liikkuvuus)
Joukkueen saunaillat, pikkujoulut, jne.
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