World Gymnaestrada 2019 – ohjeet suomalaisten sitoviin
ilmoittautumisiin
Suomalaisten ilmoittautumiset kerätään Hoika-jäsenrekisteriohjelman kautta.
Jokaisen World Gymnaestradaan lähtijän tulee itse rekisteröityä ohjelmaan, sillä
matkalle vaadittava lisenssi tulee hankkia tätä kautta. Ilmoittautuminen itse
tapahtumaan tehdään lomakkeella. Hoikan perusversion käyttäjillä Gympin tulee täyttää kaikkien
tapahtumaan osallistujien ilmoittautumiset ohjelmaan. Laajan version käyttäjät voivat itse täyttää
ilmoittautumislomakkeen. Gympin kannattaa itse valita päivä, jolloin seuran ilmoittautumiset päättyvät.
Tämän jälkeen Gympin tulee käydä läpi seuransa ilmoittautumiset ja kuitata omalla lomakkeella, että
ilmoittautumiset ovat valmiina ja vietävissä eteenpäin järjestäjän ohjelmaan (Gymnaplana). Tietojen siirto
Gymnaplanaan hoidetaan Voimisteluliitosta.

Lisenssin hankinta
Jokaisella matkaan lähtijällä, myös valmentajilla, huoltajilla ja Gympeillä, tulee olla Voimisteluliiton
harrastelisenssi Lumo/esittävä voimistelu. Harrastelisenssin hinta on 20€ ja tähän on mahdollista ottaa
lisäksi 10€ Sporttiturva-vakuutus, jonka tuoteselosteen löytää nettisivuilta. Osallistujan on hyvä huomioida,
että lisenssin ottamisen jälkeen Jumppaturva-vakuutus ei ole enää voimassa, edes seuran omissa
harjoituksissa.
Lisenssi hankitaan Hoika-ohjelmasta. Osallistuja kirjautuu omilla tunnuksillaan sisään ohjelmaan ja valitsee
sivupalkista kohdan ”Lisenssin osto”. Pikaohjeen lisenssin ostoon löydät täältä. Lisenssi tulee jokaisen ostaa
henkilökohtaisesti, eli seuran Gymppi ei voi ostaa niitä nipussa kaikille matkalle lähtijöille. Lisenssien
ostamiseen liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä Elina Ylöseen (050 5413 075) ma-pe, noin klo 9-15
tai sähköpostilla osoitteeseen lisenssit@voimistelu.fi.
Mikäli osallistujalla on jonkin muun voimistelulajin lisenssi, tulee hänen aktivoida sama esittävän
voimistelun harrastelisenssi. Lisenssin aktivointi tehdään samalla tavalla kuin uuden ostaminen, mutta se ei
maksa ylimääräistä (pl. Stara-lisenssi, jota ei voi maksutta korottaa eli lisäksi tulee hankkia 20€ hintainen
harrastelisenssi).

Osallistujan ilmoittautuminen ja lomakkeen täyttö
Tapahtumaan ilmoittaudutaan Hoika-lomakkeella, joka aukeaa lokakuun alussa, ja sulkeutuu 1.12. Lomake
löytyy Hoikasta, sivupalkin kohdasta ”Ilmoittautuminen”. Jokainen osallistuja täyttää lomakkeen itse, tai
halutessaan Gymppi voi täyttää lomakkeen kaikkien matkaan lähtijöiden puolesta. Ilmoittautuessa tulee
lisenssin olla voimassa!
Osa lomakkeessa kysyttävistä asioista tulee suoraan järjestäjän tarvitsemista tiedoista, ja osaa tiedoista
(mm. kenttäohjelmien roolit) tarvitsemme täällä Suomessa matkan järjestelyihin. Tapahtuman
tietosuojaselosteen tulemme päivittämään tapahtuman suomenkielisille nettisivuille lokakuun alkupuolella.
Hoika hakee automaattisesti ilmoittautujan nimen ja syntymävuoden lomakkeeseen lomakkeen täyttäjän
tiedoista. Muut tiedot tulee itse täyttää sen mukaan, mitä haluaa tilata. Osallistujapassi on pakollinen
kaikille osallistujille. Lomakkeessa kysyttäessä roolia, valitse ensisijainen roolisi. Mikäli esiinnyt,
suosittelemme valitsemaan rooliksi ”voimistelija” (poislukien Gymppi, jonka tulee valita rooli Gymppi).

Majoitus – kohdasta voi varata koulumajoituksen 8 yölle (6.-14.7.), mikäli haluaa majoittua koululla. Muut
majoitusvaraukset ovat itse tehtävissä, joko Elämysmatkojen kautta seuroittain tai itse valitsemallaan
tavalla. Elämysmatkat vastaa hotellien myynnistä, tiedot hotellitarjonnasta pyritään lähettämään Gympeille
viikolla 41. HUOM! täytäthän Majoitus – kohtaan ’majoitus hotellissa’ VAIN mikäli olet tilannut
hotellimajoituksen Elämysmatkojen kautta eli majoitut virallisessa tapahtumahotellissa/-hostellissa.
Myöhemmin vuoden aikana teemme mm. huoneisiin sijoittelun tätä kautta, eivätkä luvut muuten täsmää.
Lounaslipukkeita on mahdollista tilata seka- tai kasvisruokavaihtoehtona. Meillä on tällä hetkellä
selvityksessä, onko keliakiaa mahdollista huomioida, ja päivitämme tiedon nettisivuille lokakuun
alkupuolella. Muita erikoisruokavalioita ei ole mahdollista huomioida. Paketti sisältää 7 lounasta, 7.-13.7.
Lentokenttäkuljetuksia on mahdollista tilata järjestäjän kautta tällä ilmoittautumislomakkeella tai
Elämysmatkoilta (vain Elämysmatkojen kautta lennot tilanneiden). Järjestäjän kautta kuljetukset
tilanneiden tulee antaa tarkat lentotiedot, mieluiten jo nyt, jotta järjestäjät pääsevät rakentamaan
kuljetusten aikatauluja. Mikäli lentojen tiedot eivät ole vielä selvillä, tulee ne toimittaa meille
mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin 31.12.2018 mennessä.
Ohjelmiin ilmoittautuessa tulee valita ohjelma ja rooli, missä esiintyy. Osaan ohjelmista (Pohjolan Ilta,
hallinäytökset) on erillinen haku, joihin valittavat voimistelijat/esitykset ilmoitamme erikseen. Myös FIG
Gaalaan osallistuvilla voimistelijoilla on erillinen ilmoittautuminen, siitä ohjeistetaan Gymppejä ja ohjaajia
opetuskurssien jälkeen. Silti kaikkien näihin ohjelmiin osallistuvien voimistelijoiden tulee myös täyttää tieto
ilmoittautumislomakkeeseen, sillä lomakkeen perusteella sijoittelemme voimistelijat ohjelmiin.
Hallinäytöksiä päivitämme listalle sitä mukaa, kun teemme valintoja, viimeiset siis lokakuun loppuun
mennessä.
Kaupunkilavoille ei ilmoittauduta tällä kertaa Hoikan kautta, vaan seuran Gymppi tai ryhmän
ohjaaja/valmentaja ilmoittautuu kaupunkilavalle täältä. Joulukuussa ryhmälle luodaan lomake suoraan
Gymnaplanaan, jonne Gymppi/ohjaaja käy lisäämässä ohjelmassa mukana olevat voimistelijat sekä voi
halutessaan täydentää tietoja ohjelmasta.
Halutessaan seurat ja voimistelijat voivat ilmoittautumisen ohella tilata lippuja iltanäytöksiin. Lippuja on
saatavilla rajallinen määrä, joten emme pysty takaamaan, että seurat saavat tilaamansa määrän lippuja.
Lippuja on mahdollista tilata 1 lippu/passi/näytös, ja hinnat vaihtelevat 18-35€ välillä. Lippuihin lisätään
käsittelykuluja 10% lipun hinnasta. Näytökset on usein myyty loppuun tai lähes täyteen jo
osallistujapassilaisille, joten lipun saaminen vasta tapahtumassa ei välttämättä onnistu.

Gympin rooli ilmoittautumisissa
Gympin tulee ohjeistaa seuransa jäseniä ilmoittautumisessa sekä pitää huolta, että jokainen matkaan lähtijä
on ilmoittautunut Voimisteluliiton ilmoittautumislomakkeella. Gymppi näkee kaikki oman seuransa
ilmoittautujat kohdasta lomakkeet – valitse lomake ”World Gymnaestrada 2019 sitovat ilmoittautumiset”
klikkaamalla lomakkeen viereistä suurennuslasia – valitse ylävalikosta ”saapuneet lomakkeet”.
Seuran oman ilmoittautumisen päätyttyä Gympin tulee tarkistaa oman seuransa ilmoittautumiset, eli se,
että jokainen osallistuja on ilmoittautunut omalla nimellään oikeisiin ohjelmiin. Gympin on myös hyvä
tarkistaa ilmoittautujien tilaukset, sillä lasku kaikista tilauksista tulee liitosta seuralle ja seura laskuttaa
osallistujansa itsenäisesti. Gympillä on mahdollista tehdä ilmoittautumisiin muokkauksia 1.12. saakka. Kun
Gymppi on tarkistanut oman seuransa ilmoittautumiset, tulee hänen kuitata erillisellä lomakkeella, että

seuran ilmoittautumiset ovat kunnossa, ja hän hyväksyy niistä seuralle tulevan laskun. Gympin lomake
löytyy täältä.

HUOM! Gympin tulee kirjautua sisään oman
seuransa tunnuksilla, ei rekisteröityä
uudestaan. Mikäli linkki ohjaa sinut kuvan
mukaiseen näkymään, tulee sinun klikata
”Takaisin seuran valintaan” ja valita
seuralistalta oma seurasi! Usein seuroilla on
kuvana esim. oman seuran logo.

Tietojen täydentäminen ja ilmoittautumisen peruminen
Hoikassa täytettyä ilmoittautumista ei pysty muokkaamaan ilmoittautumisajan jälkeen, vaan muutokset
tulee tehdä Gympin kautta. 1.12. jälkeen tulevat muutokset tekee Gymppi suoraan Voimisteluliittoon
(gymnaestrada@voimistelu.fi). Voimisteluliitosta ilmoittautumiset viedään järjestäjän Gymnaplanaohjelmaan, jonne ilmoittautumistietoihin muutoksia voidaan tehdä vain Voimisteluliiton kautta.
Tapahtuman maksu- ja peruutusehdot astuvat voimaan 2.12.2018.

Laskutus Hoikan kautta
Hoikan laajan version käyttäjät voivat käyttää ohjelmaa myös laskutukseen. Laskutuksen pääset tekemään
Hoikasta seuraavasti:
•
Valitse lomakkeet
•
World Gymnaestrada 2019 sitovat ilmoittautumiset
•
Saapuneet lomakkeet
•
Sivun alalaidassa lukee ”Aloita lomakkeen laskutus”
•
Sitä klikkaamalla pääset laskutussivulle, ja voit muokata laskua (esimerkiksi lisätä rivejä
yhteisestä bussista tai hyvittää osan laskusta varainkeruulla)
•
Tästä eteenpäin laskutus toimii kuten muidenkin Hoika-lomakkeiden laskutus
Lomake laskee automaattisesti henkilön tilauksista hinnan osallistujapassille, koulumajoitukselle &
majoitustuotteille, lounaslipuille, lentokenttäkuljetuksille ja World Team -paidoille. Iltanäytöslipuille lomake
ei automaattisesti laske hintaa, sillä emme pysty takaamaan lippujen saatavuutta tilauksen mukaisesti.
Liput tulee laskuttaa erikseen, ja laskutettaessa tulee muistaa, että lomakkeessa oleviin hintoihin lisätään
käsittelykulut +10% lipun hinnasta.
Huomioittehan, että Gympillä ei automaattisesti ole oikeutta hoitaa laskutuksia, vaan sen voi tehdä vain
rekisterin pääkäyttäjä! Seurassa voidaan kuitenkin antaa nämä oikeudet myös Gympille, jolloin hän näkee
kaikkien laskutettavien tiedot, ja voi tehdä järjestelmässä muitakin laskutukseen liittyviä toimintoja. Seura
voi halutessaan luoda myös esimerkiksi ”Laskuttajat”-henkilöryhmän, jolle annetaan laskutusoikeus ja
lisätään Gymppi siihen. Seuran tulee siis itse päättää, kuka huolehtii laskutuksesta.

