TIEDOTE 10/2020
Kausi on jo lähtenyt hyvin käyntiin, vaikeasta tilanteesta huolimatta ja tässä muutama
tiedotusasia:


Uimaseuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin 27.9.2020 jossa päätettiin:
o Uusi hallitus valittiin, puheenjohtajaksi Tommi Holma ja varsinaisiksi jäseniksi Kirsi
Nieminen ja Harri Lumme. Harri toimii seuran varapuheenjohtaja sekä
rahastonhoitajana ja Kirsi sihteerinä
o Jäsenmaksut kaudelle 20-21 ovat uimarijäsenmaksu 20€/kausi ja perhejäsenmaksu
50€/kausi
o Uimaryhmien syys– ja kevätmaksut:
Supermikrot
Mikrorollot

Rollot/ikut

2krt/vk
3krt/vk
max
3krt/vk
max
5krt/vk
max
8krt/vk

Edustus
Masters-valmennus
Lasten
tekniikkaryhmä
2krt/vk

syksy
110€/kausi
140€/kausi

kevät
140€/kausi
170€/kausi

140€/kausi

170€/kausi

170€/kausi

200€/kausi

190€/kausi
50€/kausi

220€/kausi
50€/kausi

140€/kausi

140€/kausi

syksyssä 30€ hyvitys keskeytyneestä keväästä






o
Seuran varainhankinnassa käynnistymässä Allegro-pyykinpesuainemyynti. Myynnin
tuotolla pyritään pitämään uintiharrastusten kustannukset perheille mahdollisimman
alhaisina. Myynnin yhteyshenkilönä toimii Hanna-Mari Piironen
Vesihovi on ottanut käyttöön suosituksen:
Kasvomaskien käyttöä suositellaan asiakkaille uimahallien aula- ja yleisissä tiloissa sekä
pukutiloissa
https://www.vesihovi.fi/yleinen/koronaohjeistukset-liikuntatiloihin-ja-uimahalleihin/
Loimaan Uimaseura on tehnyt sponsorisopimuksen Urheilu Mehiläisen kanssa ja mikäli
seuran jäsen käyttää heidän palvelujaan saa seura siitä bonusta, ohjeet tähän seuraavalla
sivulla

Hyvää syksyn jatkoa toivottaa LUS Hallitus !

Seurasi on solminut yhteistyösopimuksen Mehiläisen kanssa!
Kumppanuus tarjoaa jäsenille seuraavat edut:
•
•
•
•
•

Kokeneiden asiantuntijoiden tuki joukkueille urheiluvammojen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa
Mahdollisuus saada kaikki terveyspalvelut, ensiavusta kuntoutukseen, samasta paikasta
Selkeän toimintamallin tapaturmatilanteissa, soita 010 414 00
Apua vakuutusasioissa ja Mehiläisen toimivan yhteistyön vakuutusyhtiöiden kanssa
Yhteistyöstä bonusta rekisteröityneiden jäsenten palveluiden käytön mukaan

Urheilu Mehiläisen palvelut tarjoaa sopimuslääkäriasema Mehiläinen NEO
Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku
Mehiläinen NEO:n suora ajanvaraus 010 235 3535.
Mehiläisen keskitetty ajanvaraus 010 414 00 tai www.mehilainen.fi/ajanvaraus
Lue lisää Urheilu Mehiläisestä: www.urheilumehilainen.fi.

Perustason lääkäripalvelut tarjoaa paikallinen sopimuslääkäriasema Mehiläinen Loimaa
Vesikoskenkatu 17, 32200 Loimaa
Mehiläinen Loimaan suora ajanvaraus 020 735 3030.
Mehiläisen keskitetty ajanvaraus 010 414 00 tai www.mehilainen.fi/ajanvaraus

Yhteistyöstä bonusta seuralle
Jokaisen seuran jäsenen tai perheenjäsenen käynti Mehiläisessä kerryttää markkinointibonusta seuran kassaan. Markkinointibonusta kertyy kaikista yksityisvastaanoton käynneistä.
Markkinointibonuksen keräämiseksi seuran jäsenien ja heidän perheenjäsentensä tulee rekisteröityä Mehiläisen Urheilunettiin!

Rekisteröitymisen teet helposti:
1.
2.
3.
4.

Kirjaudu Mehiläisen URHEILUNETTI –sivuille osoitteessa https://service1.mehilainen.fi/urheilunetti/
Valitse oma seurasi valikosta
Täytä omat tietosi ”Rekisteröidy” kohdasta
Täytä muiden perheenjäsentesi tiedot ”Rekisteröi perheenjäsen” -kohdasta

Huomioithan, että voit olla rekisteröityneenä vain yhden seuran jäsenenä kerrallaan. Uusi rekisteröityminen korvaa mahdollisen
aikaisemman rekisteröitymisen. Jäsenlista tarkistetaan vuosittain seuran puolesta, joten kertakirjautuminen riittää.

