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KILPAUIMARIKOULU SYKSY 2020 
 

 
Ilmoittautuminen syksyn kilpauimarikouluun käynnistyy ma 
31.8.2020 klo 10.00  
 
 

Ennen ilmoittautumista tutustu huolellisesti alla oleviin ohjeisiin 
 
 

MITÄ KILPAUIMARIKOULU ON? 
  
Kilpauimarikoulu on suunnattu 9-14-vuotiaille uimarin aluille, joka pystyy uimaan 
yhtäjaksoisesti 100-200 metriä isossa altaassa. Uimarin tulee osata toimia omatoimisesti puku- 
ja pesutiloissa sekä saunatilassa. 
 
Kilpauimarikoulun tavoitteena on avata ovi kilpauinnin maailmaan sekä oppia uintikilpailuihin 
ja -harjoituksiin liittyviä käytäntöjä ja tapoja. Kurssin tarkoituksena on vahvistaa lapsen tietoa 
ja taitoa lajista sekä luoda vakaa pohja kilpauinnin harjoittamiselle. 
Ennen kaikkea kurssin tarkoituksena on saada lapsi nauttimaan uinnista ja urheilusta! 
 

 

ILMOITTAUTUMINEN 
 
 
Ilmoittautuminen Uimaseura Aquila ry:n vesiralliin tapahtuu nettisivumme MyClub –palvelun 
kautta. 
 
HUOM!  
 
MyClubissa jokainen LAPSI ilmoitetaan mukaan toimintaan henkilökohtaisilla 
tunnuksilla. Eli jos ilmoitat enemmän, kuin yhden lapsen, niin tee jokaiselle lapselle 
omat tunnukset ilmoittautumisen yhteydessä. Pystyt rekisteröityä järjestelmään vasta 
ilmoittautumisten yhteydessä ma 31.8.2020 jälkeen. 
 
ILMOITA LAPSESI KILPAUIMARIKOULUUN, ÄLÄ ITSEÄSI! 
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MAKSAMINEN 

 
 
Myös maksut hoidetaan suoraan ilmoittautumisen yhteydessä.  
 
Maksu suoritetaan HETI ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna. Muista varmistaa 
paikkasi klikkaamalla "Ilmoittaudu nyt ja siirry verkkomaksuun" -painiketta 
ilmoittautumissivun lopussa. 
 
HUOM - Mikäli maksua ei makseta tunnin sisällä ilmoittautumisesta PAIKKA EI OLE 
VARATTU, vaan vapautuu seuraavalle tulijalle. 
 
 
 

MAKSUT JA PERUUTUSEHDOT 
 
Kilpauimarikoulun kurssihinta on 115 euroa.   
 
Lyhyitä poissaoloja ei tarvitse ilmoittaa, eikä niitä hyvitetä. Jos kurssi peruuntuu tai keskeytyy 
kokonaan sairauden takia, hyvitetään käyttämättä jääneet opetuskerrat (lääkärintodistus 
esitettävä). Voit peruuttaa kurssin veloituksetta viikkoa ennen kurssin alkua (7 vrk), maksu 
palautetaan tällöin vähennettynä 5 euron kulumaksulla. Peruuttamaton kurssi laskutetaan 
kokonaan. Peruutus vain sähköpostilla toiminnanjohtaja@uimaseura-aquila.fi 
 
(Huom. Kurssia et voi peruuttaa myClubin kautta!). 
 
 

VESIPETO HARRASTEPASSI  
 
Muistathan laittaa tietoihin mukaan lapsen henkilötunnuksen: 
Uimaseura Aquila ry hankkii jokaiselle kilpauimarikouluun osallistuvalle Vesipeto 
Harrastepassin (ryhmävakuutus). Vakuutusta varten tarvitsemme jokaisen osallistujan 
henkilötunnuksen. 
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TERVETULOA MUKAAN! 
 
Lisätietoa kilpauimarikoulusta: 
 
 
Jenna Brunila 
Toiminnanjohtaja 
 
info@uimaseura-aquila.fi 
toiminnanjohtaja@uimaseura-aquila.fi 
 
044 989 0498 
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