Veitsiluodon Kisaveikoissa on otettu käyttöön Suomisport-palvelu, jonka kautta hoidetaan ryhmiin
ilmoittautumiset, kausimaksut ja lisenssien ostot. Tarkoituksena on myös kehittää ryhmien
viestintää Suomisport-palvelun avulla, joten kannattaa ladata Suomisport-palvelun mobiilisovellus
kännykkään.
Ilmaisen sovelluksen voi ladata

Ohjeita palvelun käyttöön:
Ilmoittautumisen yhteydessä luodaan sporttitili Suomisport-palveluun. Jos sinulla on jo tunnukset,
kirjaudu niillä tai luo uudet tunnukset.
Tässä lyhyt video tilin luomiseen.
Sporttitilin luominen:
https://www.youtube.com/watch?v=r4UScEULX10
Lisätietoja ja ohjeita palvelusta löytyy:
https://info.suomisport.fi/
SEURAPALVELU OHJEET JA TUKI | suomisport

Urheilukouluihin (7-13 -vuotiaiden) ilmoittautuminen
Lyhykäisyydessään ilmoittautuminen tapahtuu seuraavasti:
•
•

Klikkaa verkkosivuilla kohdassa Yleisurheilukoulut kesä oikean ryhmän kohdalta linkkiä
kirjaudu Suomisport-palveluun

•
•
•

valitse ilmoitatko ryhmään itsesi vai huollettavasi (voit lisätä lapsen tiedot)
täytä pyydetyt tiedot
palaat sivustolle ja ilmoittautuminen on valmis

•
•
•

kausimaksut muodostuvat sovellukseen myöhemmin
pari kertaa voi käydä kokeilemassa, miltä harjoittelu tuntuu
ilmoittautumisen voi tarvittaessa perua parin viikon sisällä, mikä harrastus ei jatku

Jos kohtaat ongelmia ilmoittautumisessa, olethan rohkeasti yhteydessä 0400 590 034/Elina tai
vkv.yleisurheilu@gmail.com.

Lisenssin ostaminen (Huomaathan, että ostaaksesi lisenssin sinun täytyy olla seuran jäsen, joten
hoidathan jäsenmaksun kuntoon. Ohjeet: veitsiluodonkisaveikot.com/seurainfo/jasenyys/)
1. Kirjaudu Suomisport-palveluun
2. Mene kohtaan osta tai klikkaa etusivulta kuvaketta

3. Valitse kohta Lisenssin ja tämän jälkeen kenelle olet lisenssin ostamassa, itsellesi tai lapsellesi

4. Valitse laji (laji löytyy kirjoittamalla kohtaan yleisurheilu) Hox! valitse Suomen Urheiluuliitto ry

5. Valitse seura, jota urheilija edustaa (seura löytyy kirjoittamalla kohtaan Veitsiluodon Kisaveikot)

6. Valitse lisenssi | palvelu tarjoaa urheilijalle sopivaa lisenssiä
7. Valitse tarvittaessa vakuutus (2009 tai myöhemmin syntyneiden lisenssiin sisältyy vakuutus)

8. Varmista vielä yhteenvedosta, että kaikki on kunnossa. Tarvittaessa pääset muuttamaan tekemiäsi
valintoja klikkaamalla yhteenvedon kohtia. Kun kaikki on kunnossa, klikkaa Hyvältä näyttää,
jatketaan maksamaan.

9. Valitse haluamasi maksutapa ja siirry suorittamaan maksu.
10. Suorita maksu valitsemallasi maksutavalla ja tämän jälkeen palaa myyjän palveluun. Saat ostoksesi
maksutiedot sähköpostiisi ja näet ostamasi lisenssin ja vakuutuksen tiedot aina omassa profiilissasi.

Jos kohtaat ongelmia, olethan rohkeasti yhteydessä 0400 590 034/Elina tai vkv.yleisurheilu@gmail.com.

