LAHJAKORTTIEN TOIMITUSEHDOT 18.10.2019
Tampereen laskuvarjokerho ry:n järjestämille kursseille on mahdollista hankkia lahjakortti. Lahjakortti on
hyvä vaihtoehto erityisesti silloin, kun hyppääjän merkkipäivä osuu varsinaisen kauden ulkopuolelle ja
hyppääjälle halutaan antaa mahdollisuus vaikuttaa kurssin ajankohtaan. Lahjakortin saaja voi lahjan
saatuaan varata itse ajan kurssille.

1. Toimitusehtojen kattavuus
Nämä toimitusehdot koskevat Tampereen laskuvarjokerho ry:n (jäljempänä TamLK)
laskuvarjohyppykurssilahjakortteja.

2. Tilausprosessi
Lahjakortti tilataan verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella tai sähköpostitse osoitteesta
lahjakortit@tamlk.org. Tilauksen yhteydessä ilmoitetaan tilaajan nimi ja osoite, johon lahjakortti
lähetetään. Vastaanotettuaan tilauksen TamLK lähettää tilaajalle sähköpostitse lahjakortin maksuohjeet.
Saatuaan maksusuoritteen tililleen, postittaa TamLK kahden viikon kuluessa hyppykurssin maksuksi
kelpaavan lahjakortin tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen.

3. Voimassaolo
Lahjakortti on voimassa oletusarvoisesti yhden vuoden (12kk) ajan maksupäivästä. Huomioithan, että
hyppykausi on yleensä huhtikuusta syyskuuhun, eikä lahjakorttia voida käyttää hyppykauden
ulkopuolella.

4. Takaisinlunastus
Lahjakortti ei ole henkilökohtainen, joten sen voi tarvittaessa käyttää toinen henkilö. Perustellusta syystä
johtokunta voi myöntää lahjakortin voimassaololle jatkoaikaa tai lunastaa lahjakortin takaisin
voimassaolon aikana. Vanhentunutta tai jatkettua lahjakorttia ei lunasteta takaisin. Lunastuksesta peritään
70 euron toimistomaksu. Lunastuspyyntö tai voimassaolon jatkamispyyntö on tehtävä kirjallisena
osoitteeseen johtokunta@tamlk.org.
Lahjakortista maksettu summa palautetaan toimistomaksun vähentämisen jälkeen ostajan ilmoittamalle
tilille. Rahojen palautus edellyttää käyttämättömän lahjakortin palauttamista TamLK:lle.
Alennushintaisilla lahjakorteilla ei ole palautusoikeutta.

5. Lahjakortin sisältö
Lahjakortti kelpaa maksuksi TamLK:n järjestämälle hyppykurssille. Lahjakortin voi käyttää
maksuvälineenä vain lahjakortissa mainitulle kurssityypille (esim. Tandem-, PL tai NOVA-kurssi).

6. Osallistumisoikeus laskuvarjohyppykurssille
Lahjakortti ei automaattisesti oikeuta henkilöä osallistumaan hyppykurssille, vaan toimii vain
maksuvälineenä TamLK:n järjestämälle hyppykurssille. Yli 60-vuotiailta vaaditaan aina lääkärintodistus
hyppykurssin suorittamiseksi. Lisätiedot tarvittavasta lääkärintodistuksesta löytyvät verkkosivuilta.
Vähimmäisikä hyppykurssille osallistumiseen on 15 vuotta. Alle 18-vuotiailla pitää olla huoltajan
kirjallinen suostumus hyppykurssille osallistumisesta. Hyppääjän terveydentilan tulee olla normaali ja
vastata lähinnä ajokorttiin vaadittavaa terveydentilaa. Käytettävä kalusto asettaa rajoituksia hyppääjän

painolle, joten hyppääjän paino voi olla enintään 95 kg. Silmälasien käyttö ei ole este. Jos epäilet
lahjakortin saajan hyppykelpoisuutta, ota yhteyttä etukäteen.

7. Laskuvarjohyppykurssin suoritus
TamLK järjestää laskuvarjohyppykursseja ainoastaan omille jäsenilleen. Lahjakortin hintaan sisältyy
TamLK:n jäsenmaksu ja mahdolliset liittymismaksut sekä muut mahdollisesti tarvittavat jäsenmaksut.
Lahjakortin tilaaja tai käyttäjä tekee itse laskuvarjohyppykurssin aikavarauksen. Tandemhyppykursseja
järjestetään pääsääntöisesti viikonloppuisin huhtikuusta syyskuun loppuun. Muiden kurssien tarkat
ajankohdat löytyvät kotisivuiltamme osoitteesta www.tamlk.org. Varaukset kursseille kannattaa tehdä
tarpeeksi ajoissa. TamLK pidättää oikeuden olla pitämättä tandemhyppykurssia sovittuna ajankohtana
riippumatta siitä, onko syy kurssin estymiseen TamLK:sta riippuva vai ei. Mikäli tandemhyppykurssi
estyy jostain TamLK:sta riippuvasta tai riippumattomasta syystä, voidaan tandemhyppykurssin ajankohtaa
siirtää.
Tampereen laskuvarjokerho ry pidättää oikeuden lahjakorttien toimitusehtojen muutoksiin.

