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VESIRALLI  
 
 

Ennen ilmoittautumista tutustu huolellisesti alla oleviin ohjeisiin 
 
 

MITÄ VESIRALLI ON? 
  
Vesiralli on 5-12 vuotiaille lapsille tarkoitettu uinnin monipuolisuuskurssi. Kursseilla käydään 
hauskasti ja haastavasti läpi kaikkien uintiurheilumuotojen perusteita. Tavoitteena on liikuttaa 
lasta vedessä mahdollisimman monipuolisesti.   
 

KENELLE VESIRALLI ON?    
 
Vesiralliin ovat tervetulleita kaikki yli 5-vuotiaat lapset, jotka osaavat uida syvässä altaassa 25 
metriä. Yksi monipuolisten harjoitteiden tavoite on kehittää lapsen vesitaitavuutta, 
uintivarmuutta ja selviytymistä erilaisista tilanteista vedessä. Vesirallissa lapsen monipuolinen 
liikkuminen ja liikuttaminen takaavat erinomaiset lähtökohdat tulevaisuuden harrastamista ja 
tavoitteellista harjoittelua ajatellen. 
 
 

ILMOITTAUTUMINEN 
 
 
Ilmoittautuminen Uimaseura Aquila ry:n vesiralliin tapahtuu nettisivumme MyClub –palvelun 
kautta osoitteessa: 
 
https://uimaseura-aquila.myclub.fi/flow/events/public 
 
HUOM!  
 
MyClubissa jokainen LAPSI ilmoitetaan mukaan toimintaan henkilökohtaisilla tunnuksilla.  
Eli jos ilmoitat enemmän, kuin yhden lapsen, niin tee jokaiselle lapselle omat tunnukset 
ilmoittautumisen yhteydessä. Palveluun pystyy rekisteröitymään vasta ilmoittautumisen 
alkaessa.  
 
ILMOITA LAPSESI VESIRALLIIN, ÄLÄ ITSEÄSI!  
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MAKSAMINEN 

 
 
Myös maksut hoidetaan suoraan ilmoittautumisen yhteydessä.  
 
Maksu suoritetaan HETI ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna. Muista varmistaa 
paikkasi klikkaamalla "Ilmoittaudu nyt ja siirry verkkomaksuun" -painiketta 
ilmoittautumissivun lopussa. 
 
HUOM - Mikäli maksua ei makseta tunnin sisällä ilmoittautumisesta  
VESIRALLIPAIKKA EI OLE VARATTU, vaan vapautuu seuraavalle tulijalle. 
 
 
 

MAKSUT JA PERUUTUSEHDOT 
 
Vesirallin kurssihinta on 115 euroa.   
 
Lyhyitä poissaoloja ei tarvitse ilmoittaa, eikä niitä hyvitetä. Jos kurssi peruuntuu tai keskeytyy 
kokonaan sairauden takia, hyvitetään käyttämättä jääneet opetuskerrat (lääkärintodistus 
esitettävä).  
 
Voit peruuttaa kurssin veloituksetta viikkoa ennen kurssin alkua (7 vrk), maksu palautetaan 
tällöin vähennettynä 5 euron kulumaksulla.  
 
Peruuttamaton kurssi laskutetaan kokonaan.  
 
Peruutus vain sähköpostilla toiminnanjohtaja@uimaseura-aquila.fi 
 
(Huom. Kurssia et voi peruuttaa myClubin kautta!). 
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VESIPETO HARRASTEPASSI  
 
Muistathan laittaa tietoihin mukaan lapsen henkilötunnuksen: 
 
Uimaseura Aquila ry hankkii jokaiselle Vesiralliin osallistuvalle Vesipeto Harrastepassin 
(ryhmävakuutus). Vakuutusta varten tarvitsemme jokaisen osallistujan henkilötunnuksen. 
 
 
 
Mikäli haluat osallistua kurssitoimintaan omalla vakuutuksella, tulee siitä esittää kopio 
toiminnanjohtajalle ennen kurssin alkamista:  
 
toiminnanjohtaja@uimaseura-aquila.fi 
 
 

MUUTA 
 
Täytäthän huolellisesti kohdan valokuvaus lupa:  
Vesiralli kurssin kulkua on mahdollista seurata seuran Facebook ja Instagram kanavilla. 
 
Vesiralli alkaa ilmoitettuna ajankohtana Kotkan uimala Katariinan ulko-ovien edestä.  
 
Vanhempia/huoltajia ei lasketa opetuksen ajaksi sisälle uimahalliin. Vanhemmat/huoltajat 
pääsevät viimeisellä, näytöskerralla seuraamaan opetusta uimalan katsomoon.  
 
Uimala on suljettu kurssin aikana. Ohjaajamme ovat ulko-ovien edustalla n. klo 17:30 asti. 
Tämän kellonajan jälkeen ovia ei avata.  
 
Pakkaa mukaan: pyyhe, uimapuku, uimalasit ja mahdolliset pesutarvikkeet.  
 
Vesiralli päättyy ilmoitettuna ajankohta Katariinan ulko-ovien edustalle.  
 
Mikäli lapsi saa kulkea itsenäisesti uimalaan ja sieltä pois, täytä lupalappu ja anna se 
ensimmäisellä kerralla ohjaajille. Muussa tapauksessa ohjaajat odottavat lasten kanssa uimalan 
sisätiloissa.  
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LUPALAPPU:  
 

 
 
 
Lupalappuja saatavilla ohjaajilta.  
 
 
 
 
Lisätietoja: toiminnanjohtaja Jenna Brunila p. 044 989 0498 info@uimaseura-aquila.fi 
(toiminnanjohtaja ei vastaanota puheluita/sähköposteja sunnuntaisin kurssin ajankohtajana)  
 
 
 
 
 
 

TERVETULOA MUKAAN! 
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