
UIMASEURA AQUILA RY 

KURSSEILLE

ILMOITTAUTUMINEN



Ilmoittautuminen osoitteessa
https://uimaseura-aquila.myclub.fi/flow/login

Jos olet Uimaseura Aquilan jäsen, 
kirjaudu tässä vaiheessa sisään 
tunnuksilla.



Tarkista, että olet kohdassa “Tapahtumat”



Tarkemmat tiedot saat esiin painamalla oranssia päivämäärää

ENNEN ILMOITTAUTUMISTA
1. Katso kurssipaikka (Katariina vai Karhula)
2. Katso tarkka aikataulu
3. Lue perustiedot (tarkista, että mahdolliset vaatimukset 

täyttyvät)
4. Lue mahdolliset liitteet
5. Tarkista hintatiedot

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



Ilmoittaudu kurssille painamalla “Ilmoittaudu”



Kurssipaikat voivat täyttyä nopeasti

Jos kurssin kohdalla ei ole “Ilmoittaudu” 
painiketta, on kurssi ehtinyt täyttyä. 

Ilmoittaudu jonoon sähköpostiin:
uimakoulut@uimaseura-aquila.fi

Ilmoita sähköpostissa kurssin nimi, osallistujan 
nimi ja osallistujan syntymäaika

mailto:uimakoulut@uimaseura-aquila.fi


Täytä osallistujan tiedot 

Jos ilmoitat lapsen kurssille, täytä lapsen tiedot

Pakolliset tiedot on merkitty * merkillä. Nämä 
tiedot on pakko täyttää.

Tämän kohdan numeroon ilmoitamme 
mahdollisista äkillisistä muutoksista 
esim. kurssi kerran peruuntuminen. 
Täytäthän tämän, jos haluat saada 
tiedon mahdollisimman nopeasti.

Sähköposti voi olla huoltajan. 
Jos kurssille haetaan Vesipeto –harrastepassi tulee 
myös postiosoite, ja -numero täyttää. 
Tarkista tämä kurssi-infosta



Täytä huoltajan tiedot, jos ilmoitat lapsen kurssille

Voit tarvittaessa lisätä toisen huoltajan tiedot



Ilmoita mahdolliset oppimiseen vaikuttavat tekijät kohdassa 
“allergiat ja sairaudet”

Emme tarvitse tätä tietoa 

Pakolliset tiedot on 
merkitty * merkillä 

Emme tarvitse tätä tietoa 

Emme tarvitse tätä tietoa 

Lisää tähän kohtaan mahdolliset 
oppimiseen vaikuttavat tekijät

Tarkista kurssin infosta, tarvitseeko henkilötunnus 
kohta täyttää (vesipeto –harrastepassi)

x

x

x



Ilmoittautumisen voi tehdä vain yli 13 -vuotias
Varmista, että olet yli 13 vuotta



Tarkista seuraavaksi, että olet ilmoittautumassa oikealle kurssille

Kurssin nimi
Kurssin ajankohta
Kurssipaikka 



Sinulla on 1 tunti aikaa suorittaa verkkomaksu!

Jos maksua ei suorita tunnin sisällä peruuntuu ilmoittautuminen automaattisesti.
Tämän jälkeen paikka ei ole varattu vaan vapautuu seuraavalle



Valitse maksutapa ja suorita maksu



Maksun jälkeen ilmoittautuminen on valmis!
Viimeistele ilmoittautuminen painamalla “Jatka”



Siirry sähköpostiin, jonka annoit ilmoittautumisessa

Saat seuraavat sähköpostit:

1. Ilmoittautumisen varmennus: tarkista, että ilmoittauduit oikealle kurssille

2.  Vahvistus maksusta

3. Linkki aktivoimaan jäsentili

Jäsentilin aktivoimalla pääset 
seuraamaan ilmoittautumistasi sekä 
tarvittaessa muokkaamaan tietoja. 



UIMASEURA AQUILA RY 

KAIKKI KUNNOSSA!

KIITOS

ILMOITTAUTUMISESTA



UIMASEURA AQUILA RY 

KYSYTTÄVÄÄ?

ota yhteyttä:
info@uimaseura-aquila.fi

uimakoulut@uimaseura-aquila.fi

p. 044 989 0498 / toiminnanjohtaja

mailto:info@uimaseura-aquila.fi
mailto:uimakoulut@uimaseura-aquila.fi


Kurssien vakuutukset

Aikuisten kursseihin Uimaseura Aquila ry ei järjestä erillistä vakuutusta. 

VESIPETO HARRASTEPASSI
Vesi- ja tekniikkaralli, kilpauimarikoulu, merenneitouinti

Näille kursseille seura hankkii Vesipeto harrastepassi -vakuutuksen.
Vakuutusta varten tarvitsemme seuraavat tiedot: 

Lasten uimakouluihin sekä vauva- ja perheuintiin Uimaseura 
Aquila ry:llä on kattava ryhmävakuutus. Lisätietoja ei näissä 
kursseissa tarvita.

- Lapsen etu- ja sukunimi
- Henkilötunnus
- Postiosoite
- Postinumero
- Postitoimipaikka
- Huoltajan etu- ja sukunimi
- Huoltajan puhelinnumero
- Huoltajan sähköposti 

Tarkista, että olet täyttänyt kaikki nämä tiedot 
ilmoittautumiseen, jossa kurssille haetaan 
Vesipeto harrastepassi 
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