Salon Uimaseuran ohjattu toiminta on tauolla ainakin 13.5.2020 asti koronavirusepidemiasta
johtuen.
Salon Uimaseuran ohjattu toiminta on tauolla 14.3.2020 alkaen johtuen koronavirusepidemiasta.
Tiedotamme lisää aina kun saamme lisätietoa ja/tai kaupungin, valtion, Olympiakomitean sekä
Uimaliiton ohjeistukset päivittyvät. Keskeytynyttä toimintaa jatketaan heti kun se on mahdollista.
Haluamme muistuttaa, että seuratoiminta on Suomessa yhdistystoimintaa ja yhdistys järjestää
toimintaa jäsenilleen. Uimarit ovat yhdistyksen jäseniä ja heistä muodostuu yhteisö. Seuran
muodostavat jäsenet ja seura on täällä jäseniä varten, ilman jäseniä ei ole seuraa eikä myöskään
seuratoimintaa. Toivomme pystyvämme jatkamaan koronavirusepidemian aiheuttaman tauon
jälkeen entistä vahvempana yhteisönä ja kannustammekin seuran jäsenien myös kantamaan omalta
osaltaan vastuun tässä vaikeassa tilanteessa. Nyt jos koskaan tarvitaan ”ME” henkeä. Vanhemmat
voivat myös halutessaan liittyä seuran jäseniksi tai kannattajajäseniksi ja tukea sitä kautta seuran
toimintaa taloudellisesti ja mahdollistaa näin laadukasta seuratoimintaa jatkossakin jäsenillemme, eli
uimareille.
(https://www.olympiakomitea.fi/2020/03/17/seuratoiminta-ja-koronavirus/),
https://www.salonuimarit.fi/jasenhakemus-ja-maksu/
Kurssitoiminta:
Kursseja, harrasteryhmiä ja uimakouluja pyritään jatkamaan heinä- tai elokuussa sen mukaan, milloin
pääsemme palaamaan uimahalliin. Kursseja pyritään jatkamaan siitä, mihin ennen taukoa jäimme.
Emme kuitenkaan pysty takaamaan, että voimme korvata kaikkia kevään käymättä jääneitä
käyntikertoja, kyseessä on kuitenkin force majeure tilanne, jolle emme voi mitään. Tiedotamme
vaikutuksesta kurssitoimintaan mahdollisimman pian ja viimeistään syksyn ilmoittautumisten
yhteydessä. Mikäli tilanne kesän jälkeen pitkittyy, palaamme asiaan kertojen ja mahdollisten
korvausten suhteen siinä vaiheessa.
Valmennusryhmät:
Uimarit harjoittelevat tällä hetkellä etätreeniohjelmilla sekä valmennusryhmille tulee erillinen
ohjeistus kesätreeneistä. Valmentajat työstävät tällä hetkellä minikausisuunnitelmaa ajalle huhtikesäkuu. Näillä näkymin syyskausi tulee alkamaan jo heinäkuussa (tästä kuitenkin lisätietoa toukokesäkuun aikana). Irene ja Wiljam työskentelevät lyhennetyllä työajalla toukokuun loppuun ja ovat
vuosilomalla kesäkuussa. Vapaapäivät selviävät viikkosuunnitelmista, mitkä lähetetään tuttuun
tapaan ryhmille whatsupin kautta.
Valmennusryhmät jatkavat etätreenien parissa siihen asti, kunnes päästään jälleen yhteisesti
treenaamaan. Etätreeneillä varmistetaan valmistautuminen tulevaan kauteen. Tässä
poikkeuksellisessa tilanteessa voimme ottaa etumatkaa kilpakumppaneihin, mikäli suoritamme
etäharjoittelun hyvin. Nähdään tämä siis seuralle mahdollisuutena erottua muista!
Lähtökohtaisesti emme palauta maksuja jo laskutetuista kausimaksuista vaan siirrämme mahdolliset
korvaukset syksyn kausimaksuihin. Johtokunta päättää mahdollisista korvauksista koronatilanteen
selkiydyttyä touko-kesäkuussa ja tiedottaa niistä erikseen. Maksamalla kausimaksun olet oikeutettu
osallistumaan valmentajien järjestämiin etätreeneihin sekä varmistat paikkasi ryhmässä, kun taas
päästään yhdessä treenaamaan. Mikäli uimari lopettaa tässä vaiheessa uinnin, emme valitettavasti
pysty takaamaan paikkaa samassa ryhmässä, missä hän on uinut keväällä.
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valmennusryhmiin on sitova koko kaudeksi ja mahdolliset peruutukset on tehtävä ennen kauden
alkua. Kauden aikana kausimaksuja voidaan hyvittää ainoastaan lääkärintodistusta vastaan (täysien kk
mukaan) tai mikäli tapahtuu esim. muutto toiselle paikkakunnalle. Näissä tapauksissa kausimaksun
hyvitystä tulee anoa erikseen johtokunnalta.
Kaikki uimaseuralta tulleet laskut, joiden eräpäivä on tulevaisuudessa tai ovat muutoin maksamatta,
tulee maksaa normaalisti.
Noustaan tästä yhdessä, entistä vahvempana seurana ja yhteisönä!
Pahoittelemme ikävää tilannetta,

Johtokunta

