PARGAS IF, Orienteringssektionen
VERKSAMHETSDIREKTIV 2017
Orienteringssektionens styrelse har 2.3.2017 fastställt följande verksamhetsdirektiv för år
2017, som berör alla orienterare som har betalat Pargas IF:s medlemsavgift.
FÖRMÅNER
- anmälningsservice via IRMA, http://irma.suunnistusliitto.fi/
- hela anmälningsavgiften erlagd till mästerskapstävlingar (FM, FSOM, NÅIDM),
ekorrstigsfinalen, granskningstävlingar för landslagsuppdrag och stafetter. Även
anmälningsavgiften för värdetävlingar i skid- och cykelorintering ersätts av
föreningen.
- gratis samtransport till ekorrstigsfinalen
- ordnad transport och logi i samband med FM-tävlingar, förutom för veteraner. För
egen bil ersätts 15 c/km. Dessutom får man 1c/passagerare i bilen. Samåkning
förutsätts.
- gratis deltagande i Jukola, innefattande anmälningsavgift, ”logi och mat”
- deltagande i 25manna-resan för en avgift om 50 euro för den som blir uttagen eller
behövs som ledare
- ledda föreningsträningar året runt samt förmånliga föreningsläger
- Föreningen står för lägerkostnader och representationsuppdrag (landslag) enligt avtal
för respektive idrottare. För yngre juniorer (utan avtal) som blir uttagna till läger och
träningsgrupper ersätter föreningen 50% av kostnader.
- avgiftsfri utbildning för ledare, tränare, banläggare o.dyl. som arrangeras i SSL:s eller
FSO:s regi
- för juniorer och seniorer under 25 år betalar sektionen 80 euro av
anmälningsavgifterna till nationella tävlingar
- för juniorer betalar sektionen dessutom 30 euro av anmälningsavgiften till en
orienteringsvecka
- gratis lån av föreningens SI-pinnar för tävlingar utomlands
- juniorer får 5€/plagg rabatt på tävlings- och träningskläder som beställs av föreningen
SKYLDIGHETER
- betala föreningens medlemsavgift samt sektionens verksamhetsavgift 50€ för att
kunna representera föreningen, samt tävlingslicens om man vill delta i nationella
tävlingar
- registrera och upprätthålla sina kontaktuppgifter via föreningens Seuramappi-system
- junioravgift 20€ gäller i alla juniorklasser upp till H/D 20, även juniorerna betalar
själva antingen Nuori Suunta -kort (juniorer 14 år och yngre)eller tävlingslicens
(tävlingsorienterare från 15 år uppåt) om hen vill tävla i nationella tävlingar
- betala anmälningsavgiften (eller den del som överstiger 80 euro för personer under 25
år) till den del som sektionen inte erlägger.
- delta som funktionär i sektionens tävlingsarrangemang
- försöka delta i gemensamma talkon
- sträva att alltid använda PIF:s representationsdräkt och överdragsdräkt vid tävlingar
- föra ett ansvarsfullt och skötsamt beteende på föreningsresor
- delta i arrangemangen av minst ett motionsevenemang per år
- avhålla sig från all form av dopning

