HINNASTO

OULU SKYDIVE CENTER RY / 1.1.2020 ALKAEN
Hyppyhinnat; jäsenet (hyppytiliveloitus)
800 m (voimassa, kun koko poka lähtee samalta linjalta)
1000 m
1001 m – 1500 m
1501 m – 2000 m
2001 m – 3000 m
3001 m – 3500 m
3501 m – 4000 m

10 €
15 €
20 €
22 €
24 €
27 €
30 €

Oppilashyppy 1000 m – 2000 m
Oppilashyppy 2001 m – 3000 m
Oppilashyppy 3001 m – 4000 m
Oppilas FS-hyppy tai muu peräänhyppy (3000 m tai alle)
Oppilas FS-hyppy tai muu peräänhyppy (yli 3000 m)
Lentotuntihinta (esim. vajaat pokat, kuitenkin vähintään korkeuden mukaan)

24 €
30 €
34 €
36 €
42 €
300 €/h

Hyppyhinnat ovat voimassa 5 ja 4 hyppääjän pokilla. Laskutuskorkeus määräytyy hyppääjän pokassaan käymän
korkeimman korkeuden mukaan. Myös ns. kelinkatselupokat laskutetaan. Lisenssin uusijat rinnastetaan oppilaisiin. Ks. lisätietoja Hyppytoiminnan ohjeesta – Muut ohjeet.

Hyppyhinnat; vierailijat

Hinnat kuten jäsenillä + 2 € (korttimaksu/tilisiirto) / 5 € (käteinen) kuluja per maksu (ks.* ja HTO – Muut ohjeet)

Jäsenmaksu 2020; varsinainen jäsen (eräpäivä 31.1.2020)

70 €

 Eräpäivän jälkeen, jos ilmoitus eräpäivästä on saatu
Jäsenmaksu 2020; ei-hyppäävä jäsen (eräpäivä 31.1.2020)

90 €

30 €

Tandemhyppykurssi Basic – 3000 m (1 hyppy, kunniakirja ja kuluvan vuoden jäsenmaksu)
Tandemhyppykurssi Superior – n. 3500 m (kuten Basic, mutta lisäksi editoitu kuvaus)

325 €
395 €

Alkeiskurssipaketti Classic (2 PL-hyppyä, kuluvan vuoden jäsenmaksu, hyppylasit, Opas ja HPK)
Alkeiskurssipaketti Extra (6 PL- + 2 IA-hyppyä, kuluvan vuoden jäsenmaksu, hyppylasit, Opas ja HPK)
Kurssille tulijan pitää olla alennukseen oikeutettu; alennukset eivät sulje toisiaan pois

380 €
480 €

 Ryhmäalennuksia sopimuksen mukaan
 Jos käynyt OSC:ssä (OLK tai SDO) alkeiskurssin tai tandemhyppykurssin  alennusta
tandemkurssin hinnasta 100 € kurssivuonna; 40 € muina vuosina
 Jos kuvaus epäonnistuu, niin palautettava summa on 70 €

 Porukka-alennukset:
o

5–10 henkilöä  alennus 40 €
11– henkilöä  alennus 60 €

Voimassa, jos ilmoittaudutaan ryhmänä ennakkoon samalle kurssille ja kaikki maksavat

 Oulun YO:n ja OAMK:n opiskelijat ja henkilökunta sporttipassilla  alennus 90 €
 Liikuntakeskus Voiton jäsenet jäsenkortilla  alennus 30 €
 Jos käynyt tandemhyppykurssin OSC:ssa (OLK tai SDO)  alennusta alkeiskurssin hinnasta
100 € tandemin hyppyvuonna; 40 € muina vuosina

Kalustomaksu oppilaskaluston lainasta jäsenet (ei koske oppilaita)

10 € / hyppy

Kalustomaksu oppilaskaluston lainasta muut (ei koske oppilaita)

15 € / hyppy

Kalustomaksu oppilaskaluston lainasta jäsenet (ei koske oppilaita)

400 € / kalenterivuosi

 Mikäli varavarjoa on käytetty tai kalustoa rikottu/hukattu (esim. maastolasku), laskutetaan nämä lainaajalta erikseen kulujen mukaan
 Jos kalustoa halutaan vuokrata muihin kuin kerhohyppyihin (esim. pallohypyt), täytyy siihen olla tapauskohtainen lupa koulutustai kalustopäälliköltä

Jäsenille hyppytiliveloitus, vierailijoille korttimaksu, tilisiirto tai käteismaksu.
*Käteisellä suoritetusta maksusta veloitetaan kuluja 5 € ja korttimaksusta 2 € (koskevat myös jäseniä).
*Tilisiirrosta vierailijoilta veloitetaan kuluja 2 €.
*Vierailijoiden hypyt (yms.) on maksettava päivän/leirin päätteeksi ja käsittelymaksu on henkilökohtainen.
*Käsittelymaksu ei koske kurssimaksuja (tandem- ja alkeiskurssit).

Tilinumero on: SP Optia IBAN FI45 4600 2020 2022 24, BIC ITELFIHH

Hyppytili on henkilökohtainen ja vain jäsenille eikä rahoja palauteta.
Hyppytilin käyttäminen edellyttää, että maksat hyppysi aina etukäteen.
Viitenumerot: 1106 hyppytili + kalustomaksut, 2202 alkeiskurssimaksu, 3308 jäsenmaksu,
5500 tandemkurssimaksu, 6606 kalustomestarin työt, 7702 kertausmaksu sekä 4404 ja 8808 muut

KERTAUSMAKSUT
ALKEISKURSSI KÄYTY OSC:ssä (OLK tai SDO)

1) Edellisestä hypystä ALLE 2 vuotta
JÄSENMAKSU
70/90 €

2) Edellisestä hypystä YLI 2 vuotta
JÄSENMAKSU
70/90 €
KERTAUSMAKSU
50 € (Kertausmaksua ei tarvitse maksaa kertauspäivinä
eikä kurssin mukana kerratessa).

MUISTA KERHOISTA TULEVAT OPPILAAT

1) Edellisestä hypystä ALLE 5 vuotta
JÄSENMAKSU
70 €
KERTAUSMAKSU
50 € (Kertausmaksua ei tarvitse maksaa kertauspäivinä
eikä kurssin mukana kerratessa).
2) Edellisestä hypystä YLI 5 vuotta
Kurssimaksu (sis. jäsenmaksun) on maksettava kokonaan.

HYKKIKÄYTÄNTÖ
A. Hypyt, kalustomaksut yms. on maksettava etukäteen hyppytilille.
B. Jos hyppytili menee miinukselle eikä tämän poistavaa maksua näy noin viikon kuluessa
kerhon tilillä, lähetetään muistutusviesti sähköpostilla.
C. Muistutusviestin jälkeen on 3 pankkipäivää aikaa maksa velka tai joutuu pokaohjelmassa
mustalle listalle.
D. Tämä menettely korostaa pokanvanhimman vastuuta tiedottaa, jos hyppääjä on pokalistaa
täytettäessä miinuksella  pitää kysyä ”selitys” siihen ja ohjeistaa hyppääjää maksamaan
velkansa pois (lähtökohta kun on, että ensin rahat sitten hyppy). Reilu peli siis.
E. Velkasumma on maksettava kuitenkin vähintään 2 viikon kuluessa sähköpostilla tulleesta
muistutusilmoituksesta (hyppykielto säilyy, kunnes velka on maksettu kokonaisuudessaan), jonka jälkeen lähetetään toinen maksumuistutus.
F. Toisen maksumuistutuksen lähettämisestä veloitamme 5 eur ja viivästyskorko määräytyy
korkolain mukaan.

LISÄTIETOJA ANTAA HYPPYLASKUTTAJA ja RAHASTOHOITAJA
Timo Kokkonen
040 510 5467
timo.kokkonen@ouluskydivecenter.fi

