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Harrastushinnasto vuoden 2021 loppuun asti
Ryhmät: pienet junnut (5-7), junnut (8-15), aikuiset (16 ja yli) ja ottelijat.
Alempivöinen junnu on korkeintaan toinen keltainen, muut ovat ylempivöisiä junnuja.
Ottelijoilla on nyt myös mahdollisuus valita kevät- ja syyskausi erikseen.
Ottelijan kaudet ovat 9.1. – 30.6. ja 1.7. – 31.12.
Uutena tulee harrastajille mahdollisuus maksaa koko vuosi kerralla.
Kaikille ryhmille on koko vuoden maksu tietysti edullisempi kuin kausimaksut.
Kevätkausi Kaskelotissa (9.1.2021 – 31.5.2021)
-

Alempivöiset junnut (8v-15v) 50€. Harjoitukset kerran viikossa (ke).
Alempivöiset junnut (8v-15v) 70€. Harjoitukset 2-3 krt/vko (ke, la ja su).
Voit siis valita alempivöisten kohdalla käyntimäärät.
Pienet junnut (5-7v) sopivassa ryhmässä huoltajan kera kerran viikossa 40€.
Ylempivöiset junnut (8-15v) 70€ (harjoitukset 2- 3 kertaa viikossa, eli ke la ja su). Kerran
viikossa 50€.
Aikuiset (16+) 2-3 kertaa (ke, la ja su) viikossa 80€/sopimus käyntien mukaan.
Ottelijan maksu 30.6. asti 95€ (sisältää mm. kaikki TKD-treenit + oheiset).
Toukokuun aikana Kaskelotti vain ke (otetaan ulkoharjoitukset vkl käyttöön).
Perhealennus on 10 prosenttia (kaksi tai enemmän samasta taloudesta).
Myös muita sopimuksia (esim. kesto) voidaan tehdä harrastajan tilanteen mukaan.
Perhesopimukset ovat varsin edullisia (esim. kaksi aikuista ja yksi/kaksi lasta).
Kysy lisää perhesopimuksista Petriltä.

Alkeiskurssit Kaskelotissa (maaliskuu 2021asti)
-

Junnujen (8-15v) kurssi kestää noin 2,5 kuukautta päättyen vyökokeeseen (vähintään 10
harjoituskertaa ennen koetta). Sama koskee pieniä junnuja (5-7v).
Mukaan voi tulla milloin tahansa. Harjoitukset (kaikki kurssin junnut) keskiviikkoisin
Kaskelotissa.
Junnukurssin (8-15v) hinta on 35€ (pienet junnut, eli 5-7 vuotiaat 30€).
Aikuiskurssin (16+) hinta on 40€. Kesto on vähintään 10 harjoituskertaa/ noin 2,5 kk.
Aikuisilla (16+) kurssin treenit Kaskelotissa 1-2 krt viikossa (la ja su).
Myös muita sopimuksia voidaan tehdä (esim. käyntimäärät/päivät viikossa).
Alkeiskursseista edulliset ja tapauskohtaiset perhealet.

Kesäkausi ulkona ja myös punttisalissa (1.6.2021 – 31.8.2021)
-

Kaikki ryhmät 30€ (ei ottelijat).
Perhealennus on 10 prosenttia (kaksi tai enemmän samasta taloudesta).
Harjoitukset ovat ulkona Kaskelotin ympäristössä kerran viikossa lauantaisin.
Sateen sattuessa treenit siirtyvät sunnuntaiseen.
Kaikki harjoittelevat samassa ryhmässä.
Myös muita sopimuksia voidaan tehdä (esim. ale ja harjoitusmäärät).
Lisäksi hintaan sisältyy ominaisuusharjoituksia otteluryhmän kanssa Porin stadionilla kerran
viikossa (punttisali ja juoksurata).

Syyskausi Kaskelotissa (1.9.2021 – 31.12.2021)
-

Alempivöiset junnut (8v-15v) 50€. Harjoitukset kerran viikossa (ke).
Alempivöiset junnut (8v-15v) 70€. Harjoitukset 2-3 krt (ke, la ja su).
Voit siis valita alempivöisten kohdalla käyntimäärät.
Pienet junnut (5-7v) sopivassa ryhmässä huoltajan kera kerran viikossa 40€.
Ylempivöiset junnut (8-15v) 70€ (harjoitukset 2- 3 kertaa viikossa, eli ke la ja su). Kerran
viikossa 50€.
Aikuiset (16+) 2-3 kertaa (ke, la ja su) viikossa 80€/sopimus käyntien mukaan.
Ottelijan syyskausi 1.7. -31.12. maksaa 95€ (sisältää mm. kaikki TKD-treenit + oheiset).
Perhealennus on 10 prosenttia (kaksi tai enemmän samasta taloudesta).
Myös muita sopimuksia (esim. kesto) voidaan tehdä harrastajan tilanteen mukaan.
Perhesopimukset ovat varsin edullisia (esim. kaksi aikuista ja yksi/kaksi lasta).
Kysy lisää perhesopimuksista Petriltä.

Koko vuoden harjoittelu Ulvilan Taekwondossa (9.1.2021 – 31.12.2021)
-

Koko vuoden sopimus kattaa kaikki oman ryhmän harjoituskerrat koko vuoden ajalta.
Pienet junnut (5-7v) 70€. Kerran viikossa Kaskelotissa ja kesällä ulkona (1krt/vko).
Junnut (8-15v) 110€. Kaikki harjoitukset (2-3 krt) Kaskelotissa ja kesällä ulkona (1krt/vko).
Aikuiset (16+) 140€. Kaikki harjoitukset (2-3 krt) Kaskelotissa ja kesällä ulkona (1 krt/vko).
Ottelijan kaikki ohjatut TKD-harjoitukset + oheiset yms. 140€.
Perhealennus on 10 prosenttia (kaksi tai enemmän samasta taloudesta).
Lisäksi harrastajien hintaan sisältyy ominaisuusharjoituksia otteluryhmän kanssa Porin
stadionilla kesäkaudella kerran viikossa (punttisali ja juoksurata).

Taekwondoliiton lisenssi 2021
-

Lisenssi on osallistumisoikeus TKD-liiton tapahtumiin (leirit, kilpailut ja esim. vyökokeet
leireillä).
Seura suosittelee liiton lisenssiä kaikille harrastajille.

Muuta
-

Aikuisille/harrastajille järjestetään sovittaessa ohjattuja punttisaliharjoituksia Kaskelotissa.
Punttisalista (sovittu) ei voi seura varata vuoroa, eli jokainen hoitaa maksun itse (5€).
Seura lähettää kaikki laskut s-posteihin vahvistettuna tekstiviesti-ilmoituksella.
Alle 18-vuotiaiden laskut lähetetään huoltajan yhteystietoihin (s-posti + txt-viesti).
Koskien muita sopimuksia, keskustele valmentajan kanssa.
Vyökokeet maksavat 20€/hlö. Perheille 20€ ensimmäinen, muut loput 10€/hlö.
Nyt voivat tulla myös mukaan alle kouluikäiset lapset (lisätiedot valmentajalta).
HUOM! Jokaisella lajin harrastajalla tulee olla vapaa-ajan vakuutus voimassa, mikäli on
mukana Ulvilan Taekwondon harjoituksissa. Harjoitusmaksuihin ei siis sisälly
vakuutusturva.
Suomen Taekwondoliiton kautta saa vakuutusturvan, mutta mikäli teillä on jo oma vakuutus
koskien harrastuksia, niin ei ole tarvetta hankkia liiton suosittamaa vakuutusta.
Mahdolliset koronaviruksesta johtuvat salin sulkemiset: Niin monta harjoitusta, kun koronan
takia Kaskelotti on mahdollisesti suljettu, niin hyvitetään eteenpäin treenikerroissa.

