Lisenssit
Suomen Cheerleadingliiton lisenssi sisältää kilpailuluvan ja tapaturmavakuutuksen. Lisenssi on pakollinen kaikille
kilpailutoimintaan osallistuville harrastajille.
SCL tarjoaa harrastajille myös harrastevakuutusta. Harrastevakuutus sisältää tapaturmavakuutuksen ja hallinto-osan.
Harrastevakuutus on tarkoitettu kilpailutoiminnan ulkopuoliseen harrastamiseen. Harrastevakuutus ei oikeuta
osallistumaan kilpailutoimintaan.
SCL siirtyy vuoden 2014 alusta käyttämään sähköistä jäsenkorttia. Kaikista ostetuista lisensseistä ja
harrastevakuutuksesta, tulee lisenssin oston yhteydessä ilmoitettuun puhelimeen mobiilikortti, joka toimii harrastajan
SCL:n jäsenkorttina. Jäsenkortin voi myös vaihtoehtoisesti tilata pdf-versiona sähköpostitse. Mobiilijäsenkortti tai
tulostettu pdf-versio jäsenkortista tulee säilyttää huolellisesti koko lisenssikauden ajan (1.1.2014-31.12.2014).
Lisätietoja sähköisestä jäsenkortistä löydät liitteestä.
Lisenssin osto löytyy täältä: http://www.scl.fi/?page_id=128. Samasta osoitteesta löytyy myös Pohjolan tuoteseloste ja –
vakuutusehdot.
HUOM! Lisenssi tai harrastevakuutus on pakollinen kaikille seuran jäsenille.

Vuoden 2014 SCL:n lisenssityypit:
Kilpailijalisenssi
•
•
•

A-lisenssi 77 euroa: Harrastajille, jotka ovat syntyneet ajalla 1.1.1933-31.12.1998.
B-lisenssi 60 euroa: Harrastajille, jotka ovat syntyneet ajalla 1.1.1999-31.12.2001.
C-lisenssi 33 euroa: Harrastajille, jotka ovat syntyneet ajalla 1.1.2002-31.12.2013.

A-,B- ja C-lisenssit sisältävät Pohjolan Sporttiturva-urheiluvakuutuksen, joka vakuuttaa lisenssin ostaneen harrastajan
cheerleadingiin liittyvän tapaturman varalta niin lajin harjoituksissa kuin kilpailuissakin. Katso lisenssin ja vakuutuksen
tarkempi tuoteseloste SCL:n sivuilta, kohdasta lisenssin osto.
Harrastevakuutus
•

Harrastevakuutus 15 euroa: Kaikkien ikäluokkien harrastajille sama hinta.

Harrastevakuutus sisältää Pohjolan urheiluvakuutuksen, joka vakuuttaa vakuutuksen ostaneen harrastajan
cheerleadingiin liittyvän tapaturman varalta jäsenseuran ohjatuissa lajiharjoituksissa ja leiritoiminnassa. Huom!
Harrastevakuutus ei oikeuta osallistumaan kilpailutoimintaan.
Harrastevakuutuksen voi korottaa kilpailulisenssiksi milloin tahansa kalenterivuoden aikana. Katso alla olevat
korotusohjeet. Mikäli vuoden alussa aloittava harrastaja kilpailee seurassa jo syyskaudella kalenterivuoden aikana,
suositellaan hankkimaan suoraan kilpailutoiminnan kattava lisenssi harrastajan iän mukaan (C-, B- tai A-lisenssi).
Vakuutukseton lisenssi
•

Vakuutukseton lisenssi 26 euroa: Kaikkien ikäluokkien harrastajille sama hinta.

Vakuutustodistusta ei toimitetaan omalle valmentajalle. Vakuutuksettoman lisenssin ottaja vakuuttaa lisenssin oston
yhteydessä, että hänellä on voimassaoleva vakuutus, joka kattaa kilpacheerleadingin kilpailu- ja harjoittelutoiminnan
sekä niihin liittyvien matkojen yhteydessä sattuneet tapaturmat kotimaassa ja ulkomailla lajiliiton määräysten
mukaisesti.
Mikäli korvaava vakuutus loppuu ennen lisenssikauden loppua, on vakuutettu velvollinen jatkamaan vakuutusta
vähintään lisenssikauden loppuun tai lunastamaan lisenssiin kuuluvan pakollisen vakuutuksen. Huomioithan, että kaikki
vakuutusyhtiöt eivät automaattisesti tunnista kilpacheerleadingia korvattavaksi urheilulajiksi: Varmista, että
urheiluvakuutuksesi korvaa sananmukaisesti kilpaurheilun ja cheerleadingin.
Tapaturman sattuessa vakuutuksellisen lisenssin ostaneet harrastajat voivat olla suoraan yhteydessä Pohjolaan
heidän omalla henkilötunnuksellaan.
Epäselvissä tilanteissa ja kysymyksissä koskien lisenssin hankintaa, ota yhteys sähköpostitse lisenssivastaava
Linda Markkulaan dreamteamcheer.info@gmail.com.

