Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry
www.skrl.fi
Hämeentie 105 A
00550 HELSINKI

RINGETEN VAKUUTUKSETTOMAT KILPAILULUVAT
1.7.2016 – 30.6.2017
Kaikki virallisiin otteluihin osallistuvat, joilla on oma vakuutus

Vaihtoehdot

Luistelukoulu

Vakuutukseton
Ice Card

Vakuutukseton
Turnaus Ice Card

Vakuutukseton
Erotuomari Ice Card

Vakuutukseton LK
Ice Card

Tarkoitettu kaikille niille
kilpaileville henkilöille,
joilla on oma
ringettetoiminnan
kattava
tapaturmavakuutus

Tarkoitettu yksittäisiin
harrasteturnauksiin tai tapahtumiin osallistuville
pelaajille, joilla on oma
harrastetoiminnan
kattava
tapaturmavakuutus.

Tarkoitettu erotuomareille, joilla
on oma tuomaritoiminnan
kattava tapaturmavakuutus

synt. 1.1.2003 tai
myöhemmin
Luistelukoululaiset

Voimassa 7vrk
maksuhetkestä.

Ice Card maksu

54 €

24 €

36 €

15 €

Kaikki Ice Cardin lunastaneet henkilöt saavat Ringette – lehden vuosikerran (4 numeroa vuodessa).

Ohjeita
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton Ice Card on pakollinen viralliseen kilpailutoimintaan osallistuville pelaajille ja joukkueen toimihenkilöille.
Ice Cardin lunastanut sitoutuu noudattamaan Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton kilpailu- ja pelisääntöjä.
Vakuutuksettoman Ice Cardin ottaja on itse hankkinut vakuutuksen, joka kattaa henkilön ringeten kilpailu- ja harjoitustoiminnassa sekä niihin liittyvien
matkojen yhteydessä sattuneet tapaturmat kotimaassa ja ulkomailla. Vakuutuksettoman Ice Cardin ottajan on Ice Cardia lunastaessaan täytettävä
vakuutusnumeronsa ja vakuutusyhtiönsä nimi niille varatuille paikoille. Sporttirekisteri ei anna lunastaa vakuutuksetonta Ice Cardia ilman em. tietoja.
Ice Card on voimassa maksupäivästä klo 24.00 alkaen tai maksuhetkestä, mikäli maksusta on esittää maksukuitti josta maksuaika käy ilmi.
Vakuutuksettoman Ice Cardin lunastanut pelaaja voi osallistua toimintaan myös ilman kuittia, jos seuran Sporttirekisterivastaava on
tarkistanut ja todennut kilpailuluvan voimassaolon rekisteristä.
Ice Cardin lunastus ja maksu tulee hoitaa kuntoon hyvissä ajoin, jotta vältytään turhilta pelistä sulkemisilta ja muilta harmeilta.
Vakuutukseton Ice Card on tarkoitettu kaikille virallisiin otteluihin osallistuville pelaajille ja toimihenkilöille, joilla on itse hankittu vakuutus.
Vakuutuksettoman Ice Cardin lunastanut henkilö vastaa itse, että:
vakuutus on keskeytyksettä voimassa koko kauden (1.7.2016 – 30.6.2017)
vakuutus kattaa ringeten harjoitus- ja kilpailutoiminnassa sekä niihin liittyvien matkojen yhteydessä sattuneet tapaturmat kotimaassa ja
ulkomailla
Vakuutukseton Turnaus Ice Card on tarkoitettu yksittäisiin harrasteturnauksiin tai –tapahtumiin (ei turnausmuotoisena pelattavat sarjat) osallistuville
harrastepelaajille. Turnaus Ice Cardilla ei voi osallistua muuhun viralliseen kilpailutoimintaan. Turnaus Ice Card on voimassa 7vrk maksuhetkestä.
Vakuutukseton Erotuomari Ice Card on tarkoitettu erotuomareille, joilla on oma, toiminnan kattava vakuutus.
Vakuutukseton LK Ice Card on tarkoitettu 1.1.2003 tai myöhemmin syntyneille luistelukoululaisille. LK Ice Cardilla ei voi osallistua
aluesarjatoimintaan.
NÄIN SAAT VAKUUTUKSETTOMAN ICE CARDIN
Lisenssin löydät Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton sivuilta http://ringette.skrl.fi tai https://lisenssi.sportti.fi.
Ennen kuin hankit Ice Cardin, ota selvää onko seurassasi henkilö, joka hoitaa kaikkien seurassa olevien toimijoiden ja pelaajien kilpailuluvat
kootusti. Jos seurassasi ei ole tällaista henkilöä, voit itse lunastaa Ice Cardin seuraavien ohjeiden avulla.
1. Henkilötiedot: Valitse lajiliitoksi Suomen Ringetteliitto.
2. Ice Card tiedot: Tarkista henkilötietosi ja valitse sinulle soveltuva Ice Card sekä seurasi.
3. Hyväksyminen: Vakuuta, että sinulla on vakuutus ja että pidät sen voimassa kilpailukauden ajan. Täytä oman vakuutuksen tiedot eli
vakuutusyhtiön nimi ja vakuutuksesi vakuutusnumero. Tutustu lajin kilpailusääntöihin ja ruksaa sitoutuvasi noudattamaan niitä.
4. Maksaminen: Tulosta tai tallenna lasku. Maksaessasi MUISTA EHDOTTOMASTI KÄYTTÄÄ VIITENUMEROA, jotta maksu kirjautuu oikein.
Sporttiturva tulee voimaan tuoteselosteessa mainittuna ajankohtana.
Ice Card on voimassa maksupäivästä klo 24.00 alkaen tai maksuhetkestä, mikäli maksusta on esittää maksukuitti josta maksuaika käy ilmi.

