
Kurssimaksut
Kesäkurssien kurssimaksut 2018 
Kurssimaksu on viiden päivän kurssille 80 euroa ja neljän päivän kurssille 75 
euroa. Kurssimaksu sisältää askartelumateriaalit, päivittäisen lämpimän 
ruoan ja välipalan. 

Kun ilmoitat useamman kurssilaisen kerralla, saat kaverialennuksen. Kurssikirjeet 
ja yhteinen lasku lähetetään silloin yhteen osoitteeseen. Jos ilmoittaudut kurssille 
verkkolomakkeella, mainitse alennuksesta lisätiedot-kentässä. 

Sisar- ja kaverialennushinnat: 

• Jos ilmoitat 2 lasta -5€ / lapsi
• Jos ilmoitat 3 lasta tai enemmän -10€ / lapsi

Kursseilla on myös muutamia ilmaispaikkoja. 

Leikkiteatterikurssien maksu- ja 
peruutusehdot 

• Kurssimaksu maksetaan kurssikirjeen yhteydessä toimitettavan
laskun/maksuohjeen mukaisesti. Kurssikirje toimitetaan ilmoittautuneille n. 2-
4 viikkoa ennen kurssin alkua.

• Kurssin hinta sisältää kurssiohjelman, askartelumateriaalit sekä päivittäisen
lämpimän aterian ja välipalan. Huolehdithan, että kurssilaisella on kurssin
aikana voimassa oleva tapaturmavakuutus.

• Maksuaikataulusta tai maksusuunnitelmasta voi neuvotella kurssisihteerimme
kanssa.

Kurssi-i lmoittautumisen peruminen 
• Kaikki peruuntumiset on ilmoitettava Leikkiteatterin kurssisihteerille

sähköpostilla tai puhelimitse. Maksamatta jättäminen tai kurssilta pois
jääminen ei riitä peruutukseksi. Ilmoitus kannattaa tehdä mahdollisimman
pian, jotta voimme tarjota kurssipaikkaa muille mahdollisesti jonossa oleville
lapsille.

• Kurssipaikan peruutus on maksuton, mikäli ilmoittautuminen perutaan
viimeistään kurssimaksun eräpäivänä.

• Mikäli kurssipaikka perutaan eräpäivän jälkeen, veloitamme koko
kurssimaksun.



• Jos kurssille ilmoittautunut ei osallistu kurssille, eikä ole perunut paikkaansa,
veloitamme koko kurssimaksun.

• Mikäli kurssipaikka perutaan kurssimaksun eräpäivän jälkeen
sairastapauksen vuoksi, kurssipaikan peruutus on maksuton
lääkärintodistuksella. Lisäohjeet todistuksen toimittamisesta saa peruutuksen
yhteydessä kurssisihteeriltä.

Kurssin peruminen 
Kurssi voidaan perua, mikäli kurssille ilmoittautuu liian vähän osallistujia (alle 10 
lasta). Tässä tapauksessa tiedotamme kaikkia ilmoittautuneita viimeistään 7 vrk 
ennen kurssin alkua ja mahdolliset maksetut kurssimaksut palautetaan. 

Lisätietoa Leikkiteatterin kurssisihteeriltä: 
Leikkiteatteri@gmail.com 

Puhelinnumerot eri paikkakuntien kurssisihteereille löytyvät sivun alalaidasta. 

Asiakasrekisteriseloste

Leikkiteatteri-yhdistys ry. käsittelee asiakastietoja järjestön omassa 
ilmoittautumisjärjestelmässä. Kurssi-ilmoittautumisen voi jättää 
järjestelmään sähköisesti yhdistyksen verkkosivujen kautta.  

Toimintaan ilmoittautuessa kysytään seuraavia tietoja: osallistujan nimi, 
osoite, sähköpostiosoite syntymävuosi, vanhemman tai yhteyshenkilön 
puhelinnumero. Tietoja tarvitaan kurssimaksujen laskutusta varten sekä 
jotta vanhempaan tai yhteyshenkilöön saadaan tarvittaessa yhteys 
kurssipäivän aikana esim. hätätilanteessa. Syntymävuoden tietoa 
tarvitaan tilastointitarkoituksiin toiminnan avustustahoille (mm. Opetus- 
ja kulttuuriministeriö. Aluehallintovirasto), jonne ilmoitetaan tilastot 
osallistujamääristä ikäryhmittäin. Ilmoittautumislomakkeella voi lisäksi 
leirin sujumisen ja ohjaajien työn kannalta oleellisia tietoa esim. 
kurssilaisen terveydentilasta tai ruokavaliosta.  
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Tietoja käsittelevät toimistohenkilökunnan (2 kurssisihteeriä) lisäksi 
kurssiohjaajat. Kurssiohjaajien ja kurssisihteerien työ on kausiluonteista. 
Kurssin vastuuohjaajat käsittelevät osallistujalistoja. Vastuuohjaajille 
kerrotaan rekisterin käsittelyyn sisältyvät vastuut.  

 Asiakas voi halutessaan ilmoittaa, että haluaa vastaanottaa 
Leikkiteatterin toimintaa koskevia tiedotteita. Tällöin tiedot (nimi, osoite, 
paikkakunta ja sähköpostiosoite) tallennetaan Leikkiteatterin 
markkinointirekisteriin. Markkinointirekisterin tietoja käsittelevät 
yhdistyksen kurssisihteerit. Markkinointirekisteriin kuuluville voidaan 
lähettää postitse tai sähköpostitse Leikkiteatteri-toimintaan liittyviä 
tiedotteita ja mainoksia 

Huoltajilta kysytään lupa tietojen liittämiseen rekistereihin yksiselitteisesti 
ja selvästi ilmoittautumislomakkeen lähettämisen yhteydessä. Tämä 
tapahtuu rastittamalla vastausruutu. 

Vastuu tietojen käsittelystä on yhdistyksen hallituksella. 

Järjestöllä on käytössä erillinen tietoturvaohjeistus, jota noudattamalla 
suojataan ja estetään tietojen päätyminen vääriin käsiin. 
Ilmoittautumisjärjestelmän tiedot sijaitsevat Webhotellit.com- 
palveluntarjoajan palvelimella Suomessa. 

Rekisterien tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. 

Asiakas voi halutessaan milloin tahansa ilmoittaa, että haluaa tarkastaa 
tietonsa tai poistaa tietonsa rekisteristä. Tarkastus- ja poistopyynnöt 
annetaan kirjallisesti osoitteeseen leikkiteatteri@gmail.com. 

Leikkiteatteri-yhdistys ry sitoutuu ilmoittamaan kaikki 
tietoturvaloukkaukset tietosuojaviranomaiselle ja rekisteröidylle 
asiakasperheille. 

Asiakasrekisteriseloste on julkinen ja nähtävillä yhdistyksen nettisivuilla. 
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