Kooveen suunnistusjaoston nuorisotoiminta vuonna 2012 –
Alle 14-vuotiaiden (1998-) ryhmät, maksut ja ilmoittautuminen
Kooveen nuorten toiminta voidaan jakaa alle 14-vuotiaiden toimintaan, mikä toimii suunnistusliiton Nuori
Suunta-kortin alaisuudessa ja toisaalta nuoriin – yli 14 vuotiaisiin, ketkä hankkivat normaalisti
suunnistuslisenssin. Tämä tiedote on kohdistettu alle 14-vuotiaiden vanhemmille ja tietenkin itse nuorille,
ketkä ovat syntyneet vuonna 1998 tai sen jälkeen.
Kooveessa kaudella 2012 kaikki vuonna 1998 syntyneet ja sitä nuoremmat suunnistajat ilmoittautuvat
suunnistuskouluun ja maksavat suunnistuskoulumaksun. Halutessaan hän voi suunnistuskoulun lisäksi
ilmoittautua mukaan myös junnutoimintaan, minkä kautta seuraharjoitusten määrä kasvaa. Tämä junnujen
valmennusryhmätoiminta on suunnattu yli 10-vuotiaille, jotka ovat kiinnostuneet harjoittelemaan enemmän.
Mukaan otetaan nuorempiakin, jos intoa ja taitoa riittää.

Maksut
Kaikki suunnistuskouluikäiset (1998 syntyneet ja nuoremmat) maksavat Kooveen suunnistuskoulumaksun.
Vuoden 2012 maksu on 78€ perheen ensimmäiseltä lapselta, 69€ perheen toiselta lapselta ja 60€
seuraavilta yli 6-vuotiailta lapsilta (2005 ja vanhemmat). Alle 6-vuotiaiden (2006 ja nuoremmat) maksu on
24€.
Maksu sisältää:
– Nuori Suunta – kortin (alle 14-vuotiaiden lisenssi) vakuutuksella
– suunnistuskoulun kesäkauden harjoitukset kalenterin mukaan
– suunnistusjumpan talvikaudella
– osallistumismaksun 14 henkilökohtaisen kilpailun (ei koske rastiviikkoja)
– osallistumisen kaikkiin nuorten kansallisiin viestikilpailuihin
Suunnistuskoulumaksun lisäksi junnuilla on oma valmennusryhmämaksu. Vuonna 2012 junnujen
valmennusryhmämaksu on 50€ koko vuodelta. Tämä sisältää lisäksi:
– seuran kaikki viikkoharjoitukset viikko-ohjelman mukaisesti
– valmennustoiminta
– rajoittamaton osallistumisoikeus kansallisiin kilpailuihin (ei koske rastiviikkoja)

Ilmoittautuminen
Suunnistuskoulun ilmoittautuminen onnistuu Internet-sivujen KooVeen ilmoittautumisjärjestelmän (Ilmo)
kautta. Ilmoittautumisten perusteella seura hankkii alle 14-vuotiaille Nuori Suunta -kortit, johon sisältyy
tapaturmavakuutus ja osallistumisoikeus kansallisiin suunnistuskilpailuihin sekä muita etuuksia. Vakuutuksen
vuoksi henkilötunnuksen ilmoittaminen on välttämätöntä. Kortit postitetaan koteihin kevään aikana.
Tammikuun 27. päivään mennessä ilmoittautuneilla (Ilmo) on Nuori Suunta -kortti voimassa keskeytyksettä
31.12.2012 asti. Erityisesti talvitoiminnassa mukana olleiden on tärkeää ilmoittautua ennen em.
päivämäärää vakuutusturvan vuoksi. Mikäli ilmoittautuminen tehdään tuon päivän jälkeen, tulee vakuutus
ja muut edut voimaan noin 3-4 viikon kuluttua ilmoittautumisesta.
Junnujen valmennusryhmään (”Junnut”) ilmoittaudutaan niin ikään Ilmo-järjestelmässä. Kaikki maksut
voidaan maksaa myös talkoopisteillä.

