Cyrenes joukkuevalintoihin voivat osallistua vuonna 2004 tai sitä ennen syntyneet urheilijat. Celtines joukkuevalintoihin voivat
osallistua vuonna 2004-2008 syntyneet urheilijat.

Avoimet treenit Tiistaina 17.12. klo 19-21
Joukkuevalinta Keskiviikkona 18.12. klo 19-21
Yrjönkadun tanssisali, Yrjönkatu 21 B, 5.kerros
Joukkuevalinnoissa valitaan jäsenet ajalle 1.1.-31.12.2020 alla mainittuihin joukkueisiin. Voit valita, haetko niistä yhteen tai
useampaan. Mitä useampaan joukkueeseen valitset hakea, sitä todennäköisemmin sinut valitaan johonkin joukkueista.
Edustustasolla joukkueet harjoittelevat 4 kertaa viikossa. Kilpatasolla yhteisiä harjoituksia on 3 kertaa viikossa. Harjoitusten lisäksi
urheilijoilta odotetaan omatoimista harjoittelua
Cyrenes, edustusjoukkue, vuosimaksu 1100€
Celtines, kilpajoukkue, vuosimaksu 1000€
Joukkueen vuosimaksun lisäksi kaikki maksavat seuran jäsenmaksun, joka vuonna 2020 on 40€.

Joukkueisiin valitaan jäsenet koko kalenterivuodeksi 2020, ellei urheilijan ja joukkueen valmentajien välillä toisin sovita.
Joukkueisiin valitut urheilijat ovat velvollisia maksamaan koko vuosimaksun riippumatta poissaoloistaan. Kesken
sitoutumiskauden lopettava tai seuraa vaihtava urheilija on velvollinen maksamaan joko jäljellä olevat kuukausierät tai
tasausmaksun (sen mukaan, kumpi näistä on pienempi). Urheilija voidaan erillisellä päätöksellä vapauttaa maksusta
paikkakunnalta muuton vuoksi tai lääkärintodistuksella.
Joukkueen kulut jaetaan joukkueeseen sitoutuneiden urheilijoiden kesken. Mikäli urheilija päätyy vaihtamaan seuraa kesken
sitoutumiskauden, Golden Spirit hyväksyy seurasiirron vasta, kun urheilija on suorittanut jäljellä olevat kuukausierät tai
tasausmaksun seuran tilille. Jäljellä olevien kuukausierien tai tasausmaksun tarkoituksena on varmistaa, ettei kesken kauden
siirtyvästä urheilijasta aiheudu kuluja muille joukkueen jäsenille.
Edustus- ja kilpatason joukkueissa harjoitukset, leirit ja kilpailut ovat pakollisia ja poissaoloista on sovittava erikseen valmentajien
kanssa. Poissaolot eivät pienennä jäsenen vuosimaksua, eikä vuosimaksuun myönnetä muitakaan alennuksia. Joukkueessa
urheileminen vaikuttaa myös urheilijan perheen ajankäyttöön.

Tasausmaksu on kesken sitoutumiskauden lopettavalle tai seuraa vaihtavalle urheilijalle laskettava maksu, jolla katetaan
urheilijasta joukkueelle syntyvät kulut. Tällaisia ovat esimerkiksi ne joukkueen kiinteät kulut, seuran maksut ja valmentajien
kulut, jotka muuten nostaisivat joukkueen muiden urheilijoiden kuluja. Edustustasolla tasausmaksu on 265€ ja kilpatasolla 250€.

Asiasta kannattaa keskustella sekä kotona että oman valmentajan kanssa, sillä joukkuevalintojen jälkeen ei voi enää muuttaa
mieltä. Myös seuran valmennuskoordinaattori auttaa tarvittaessa sopivien joukkueiden valinnassa. Muistattehan tarkistaa
joukkueiden hinnat (sivu 1) ennen joukkuevalintapäätöksen tekemistä. Kannattaa hakea kaikkiin joukkueisiin, joista haluaisi
saada paikan. Mitä useampaan joukkueeseen hakee, sitä todennäköisemmin saa paikan jostain joukkueesta. Laitathan valintasi
prioriteettijärjestykseen, niin että valitset joukkueet ensi- ja/tai toissijaisessa järjestyksessä. Valmentajat käyttävät näitä tietoja
joukkuejaon
tekemisessä.
Hintaan on laskettu kaikki joukkueiden kotimaan kustannukset eli harjoittelumaksut seuralle, kotimaan kilpailumatkat, leirit ja
leiripäivät sekä muut joukkueen tapahtumat, ulkopuolinen valmennus ja vaatetilaukset. Vuonna 2020
jäsenmaksu (40€) laskutetaan erikseen eikä se kuulu joukkueiden vuosimaksuihin. Näiden lisäksi uudet joukkueen jäsenet
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tilaavat pysyviä joukkuetuotteita, jotka laskutetaan erikseen. Vuonna 2020 kaikilta edustusjoukkueiden jäseniltä edellytetään
myös GS-toppatakin(65€) käyttämistä, joten se tulee hankkia, jos ei ennestään sitä omista.
Ulkomaan kilpailumatkat eivät sisälly kausihintaan. Niiden hinnoista tiedotetaan erikseen matkavarausten tekemisen yhteydessä.
Ulkomaanmatkoista sovitaan yhdessä joukkueen kanssa tammikuun vanhempaininfoissa.
Ilmoitathan maksusitoumuksessa haluamasi maksuerien määrän. Vuonna 2020 tarjoamme mahdollisuuden maksaa kausimaksua
kymmenessä, viidessä tai yhdessä erässä. Vuonna 2020 otamme käyttöön myös e-laskutuksen, lisätietoja
toimisto(a)goldenspirit.fi.

Seuraavat joukkuevalinnat ovat joulukuussa 2020.

1.
2.

Ilmoittaudu joukkuevalintoihin oheisen linkin kautta https://tinyurl.com/tanssi2020
Tarkista että sähköposti on ilmoitettu oikein, sillä sitä kautta otetaan yhteyttä joukkuevalintojen päätöksestä.

Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään kolme vuorokautta ennen joukkuevalintapäivää.

Kaikkien GS:n joukkuevalintojen tulokset ilmoitetaan kootusti viimeistään 23.12.2019. Tulokset ilmoitetaan henkilökohtaisesti
lomakkeeseen ilmoitettuun ja jätettyyn täysi-ikäisen urheilijan tai alaikäisen urheilijan huoltajan sähköpostiosoitteeseen.
Muistathan tarkistaa myös roskapostiasi. Tuloksia ei julkaista ja lähetetä klo 22-07 välisenä aikana.

Paikka joukkueessa otetaan vastaan toimittamalla allekirjoitettu maksusitoumus sähköpostitse seuran toimistoon skannattuna
tai valokuvana. Maksusitoumuksen voi myös kirjoittaa käsin, jos tulostaminen ei ole mahdollista. Tässäkin tapauksessa lähetä
skannattu kopio tai valokuva allekirjoitetusta sitoumuksesta sähköpostitse. Paikka tulee ottaa vastaan vuorokauden sisällä sen
myöntämisestä. Maksusitoumus toimitetaan valituille urheilijoille hyväksymissähköpostin liitteenä. Vaan yhdestä GSjoukkueesta voidaan antaa paikka kerrallaan.

On, sillä haluamme että jokainen seuramme jäsen voi urheilla sopivan tasoisessa joukkueessa. On kuitenkin harvinaista, että
urheilija ei pääsisi joukkuevalinnoissa samantasoiseen joukkueeseen, kuin missä on aiemmin urheillut.

Mikäli urheilija ei saa joukkuevalinnoista paikkaa, tarjotaan hänelle Cerastes (2005 ja vanhemmat) tai Mermaids (2006-2010
syntyneille) joukkue.

Jos olet esim. matkalla joukkuevalintojen aikaan, voit kuitenkin osallistua joukkuevalintaan. Tällöin ilmoittaudu tavalliseen
tapaan joukkuevalintoihin täyttämällä ilmoittautumislomake (linkki sivulla 2).
Jos sairastut joukkuevalintapäivänä, ilmoita poissaolosta sähköpostitse seuran toimistoon.
Joukkuevalintapäivään osallistuminen parantaa mahdollisuuksia tulla valituksi joukkueisiin.
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