
Kisakallion urheiluopiston vakuutusehdot
Kisakallion toiminta jakaantuu seuraavanlaisiin ryhmiin:

1. Kisakallion järjestämät lasten leirit
2. Kisakallion järjestämät perheleirit
3. Kisakallion järjestämät omat kurssit (esim kisakallion seniorikurssit)
4. Kisakallion järjestämät lajien valmennusleirit
5. Lajiliittojen tai seurojen seuraleirit, valmennusleirit tai turnaukset
6. Yläkoululeiritys
7. Yritysten työhyvinvointi-, liikunta- ja kokouspäivät sekä kuntoremontit
8. Kansainväliset asiakkaat/ international clients
9. Yhdistykset, koulut, seurakunnat, vapaa-ajan asiakkaat
10. Opiskelijat

Kisakallio ei ole koskaan vastuussa vierailun aikana tapahtuneissa aktiviteeteissa asiakkaalle sattuneista
loukkaantumisista, ellei tapaturma ja loukkaantuminen johdu selkeästä puutteesta tai virheestä Kisakallion yleisessä
turvallisuudessa tai ohjausvirheestä. Kisakalliolla on edellä mainittujen virheiden varalle toimintansa kattava järjestäjän
vastuuvakuutus.

Kisakallio ei näin ollen myöskään vakuuta asiakasta tapaturmien varalta hänen vierailunsa ajaksi, vaan asiakas on aina
itse vastuussa toiminnastaan ja vakuutuksistaan.
Kisakalliolla on ryhmätapaturmavakuutus ainoastaan sen omien leirien, kurssien ja omien opiskelijoiden (katso
jäljempänä vakuutusehdot lyhyesti asiakasryhmien 1, 2, 3 &amp; 10 kohdalta) varalle.
Yksityiskohtaiset tiedot ryhmätapaturmavakuutuksen sisällöstä saat pyytämällä sen kurssin tai leirin vastaavalta
kouluttajalta.

Seuraavassa kuvaamme sen, miten mahdollisissa loukkaantumisissa tai vastaavissa toimitaan:

Hoitoa vaativan tapaturman (ryhmät 1, 2 ja 3) sattuessa hakeudutaan lääkärin hoitoon julkiselle tai yksityiselle
sektorille Kisakallion henkilökunnan ohjeistamalla tavalla. Tutkimus- ja hoitokulut maksetaan ensin itse ja korvausta
haetaan jälkikäteen. Vahinkoilmoitukset tehdään vahingon sattuessa Kisakallion vastaanotossa sovittujen
yhteyshenkilöiden toimesta. Korvauksenhakija voi tämän jälkeen täyttää korvaushakemuksen osoitteessa
www.if.fi/internetplus. Vakuutusyhtiö tekee korvauspäätöksen. Kisakallion ryhmätapaturmavakuutus ei korvaa
tapaturmia, jotka sattuvat vakuutetun ollessa matkalla Kisakallioon tai pois Kisakalliosta. Vakuutuksesta korvataan vain
sellaisia hoitokuluja, jotka vakuutettu joutuisi hoidostaan itse maksamaan. Tapaturma on äkillinen, ulkoinen,
ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Tapaturmaksi katsotaan
myös vakuutetun tahtomatta sattunut hukkuminen, lämpöhalvaus, auringonpistos, paleltuminen, kaasumyrkytys,
ilmanpaineen huomattavasta vaihtelusta äkillisesti aiheutunut vamma ja erehdyksessä nautitun aineen aiheuttama
myrkytys.

Lasten ja nuorten leireillä sattuneissa tapaturmissa, ilmoitamme välittömästi loukkaantuneen huoltajalle. Kisakallio ei
vastaa lievissä lääkäriä tarvitsevissa loukkaantumisissa kuljetuksesta hoitoon vaan huoltajan tai jonkun muun on
haettava leiriläinen asianmukaiseen hoitopaikkaan. Vakavissa tapaturmissa toimimme hätäohjeistuksemme mukaisesti
ja tilaamme ambulanssin. Hoitoa vaativan tapaturman (ryhmät 4-10) sattuessa suosittelemme aina hakeutumista
lääkärin hoitoon julkiselle tai yksityiselle (jos loukkaantuneella on vakuutus) sektorille Kisakallion henkilökunnan
ohjeistamalla tavalla. Kisakallio ei vastaa lievissä lääkäriä tarvitsevissa loukkaantumisissa kuljetuksesta hoitoon vaan
loukkaantuneen ystävän, työkaverin tai jonkun muun on kuljetettava lievästi loukkaantunut asianmukaiseen
hoitopaikkaan. Vakavissa tapaturmissa toimimme hätäohjeistuksemme mukaisesti ja tilaamme  ambulanssin.



Seuraavassa vielä lyhyt kuvaus kunkin asiakasryhmän vakuutusasioista ja toimintatavoista tapaturman sattuessa
edellä kuvattujen toimintaohjeiden lisäksi:

1.) Kisakallion järjestämät lasten ja nuorten leirit ja –kurssit

Kisakallion järjestämillä lasten ja nuorten leireillä ryhmätapaturmavakuutus on voimassa koko leirin ajan eli 24h
vuorokaudessa. Kisakallio järjestää opetussuunnitelman mukaista toimintaa valvotusti 24h
vuorokaudessa. Vakuutuksesta korvataan vakuutussopimuksen mukaiset hoidosta syntyneet kulut siltä osin, kuin niitä
ei korvata jonkin lain nojalla.

2.) Kisakallion järjestämät perheleirit ja -kurssit

Kisakallion järjestämillä perheleireillä tapaturmavakuutus on voimassa ohjattujen liikuntatuntien aikana. Vakuutuksesta
korvataan vakuutussopimuksen mukaiset hoidosta syntyneet kulut siltä osin, kuin niitä ei korvata  jonkin lain nojalla.

3.) Kisakallion omat kurssit

Kisakallion järjestämillä aikuisten kursseilla tapaturmavakuutus on voimassa ohjattujen liikuntatuntien aikana.
Vakuutuksesta korvataan vain sellaisia hoitokuluja, jotka vakuutettu joutuisi hoidostaan itse maksamaan ja mikäli
tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun
tahtomatta.

4.) Kisakallion järjestämät lajien valmennusleirit

Leirille osallistujalla on oltava lajiliiton lisenssi tai itse hankittu henkilökohtainen tapaturmavakuutus. Hoitokulujen
osalta urheilulisenssi- ja vastaaviin vakuutuksiin sisältyvät hoitokulukorvaukset ovat aina ensisijaiset tähän
vakuutukseen nähden ja mikäli tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton  tapahtuma,
joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Leiriläisellä on oltava leirillä mukana KELA-kortti sekä lisenssinumero. Asiakkaan
tulee itse varmistaa oman lajin lisenssivakuutuksen kattavuus ja myös, että se on voimassa  leirien aikana, tai oman
henkilökohtaisen tapaturmavakuutuksen kattavuus oman vakuutusyhtiön kautta.

5.) Lajiliittojen tai seurojen seuraleirit, valmennusleirit tai turnaukset

Leirille, turnaukseen tai vastaavaan seura- tai liittojohtoiseen toimintaan osallistujalla on oltava lajiliiton lisenssi tai  itse
hankittu henkilökohtainen tapaturmavakuutus. Hoitokulujen osalta urheilulisenssi- ja vastaaviin vakuutuksiin sisältyvät
hoitokulukorvaukset ovat aina ensisijaiset tähän vakuutukseen nähden ja mikäli tapaturma on äkillinen,  ulkoinen,
ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Leiriläisellä on oltava leirillä
mukana KELA-kortti sekä lisenssinumero. Asiakkaan tulee itse varmistaa oman lajin lisenssivakuutuksen  kattavuus ja
myös, että se on voimassa leirien aikana, tai oman henkilökohtaisen tapaturmavakuutuksen kattavuus  oman
vakuutusyhtiön kautta.

6.) Yläkoululeiritys

Leirille osallistujalla on oltava lajiliiton lisenssi tai itse hankittu henkilökohtainen tapaturmavakuutus. Hoitokulujen
osalta urheilulisenssi- ja vastaaviin vakuutuksiin sisältyvät hoitokulukorvaukset ovat aina ensisijaiset tähän
vakuutukseen nähden. Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka
sattuu vakuutetun tahtomatta. Leiriläisellä on oltava leirillä mukana KELA-kortti sekä lisenssinumero. Asiakkaan tulee
itse varmistaa oman lajin lisenssivakuutuksen kattavuus ja myös, että se on voimassa leirien aikana, tai varmistaa oman
henkilökohtaisen tapaturmavakuutuksen kattavuus oman vakuutusyhtiön kautta.



7.) Yritysten työhyvinvointi-, liikunta- ja kokouspäivät & kuntoremontit

Yrityksen tilaamalla TyHy-, liikunta-, kokous-, tai kuntoremottipäivillä asiakkailla on oltava yrityksen oma
tapaturmavakuutus. Yrityksen oma vakuutus korvaa tapaturman riippumatta siitä tapahtuuko loukkaantuminen työ tai
vapaa-ajalla.

8.) Kansainväliset asiakkaat / International clients

Kansainvälisillä asiakkailla on oltava oma tapaturmavakuutuksen sisältämä matkavakuutus joko itsellään tai
matkatoimiston kautta. Urheilu-asiakkailla urheilulisenssi- ja vastaaviin vakuutuksiin sisältyvät hoitokulukorvaukset ovat
aina ensisijaiset tähän vakuutukseen nähden. Lasten ja nuorten leireillä sattuneissa tapaturmissa, ilmoitamme
välittömästi loukkaantuneen huoltajalle ja matkan järjestäjälle. Kisakallio ei vastaa lievissä lääkäriä tarvitsevissa
loukkaantumisissa kuljetuksesta hoitoon vaan huoltajan tai jonkun muun on haettava leiriläinen asianmukaiseen
hoitopaikkaan. Vakavissa tapaturmissa toimimme hätäohjeistuksemme mukaisesti ja tilaamme ambulanssin. Hoitoa
vaativan tapaturman sattuessa hakeudutaan lääkärin hoitoon julkiselle tai yksityiselle (mikäli osallistujalla on  vakuutus)
sektorille.
----
International customers must have travel and accident insurance coverage either through their own insurance or the
travel agency’s insurance. For sports customers, the insurance and health care expense coverage provided by their
sports license or sports insurance takes precedence over the travel insurance. Regarding the kids and youth  camps, in
case of an accident, guardians of the injured child are notified immediately. Kisakallio does not provide  transportation
to medical facilities for customers with minor injuries or non-acute illnesses. The child’s guardian or  someone else
(travel agency) must pick up the child and bring him to
the appropriate medical facility. If a major accident occurs, Kisakallio staff will act according to the emergency
instructions and call an ambulance. If an accident that requires medical attention happens, medical attention must be
sought from either the public of
private sector.

9.) Yhdistykset, koulut, seurakunnat, vapaa ajan asiakkaat

Leirikoulut, yhdistykset, seurakunnat yms. vapaa-ajan palveluiden asiakkailla on oltava oma tai tilaajan
tapaturmavakuutus voimassa koko ohjelman ajan.

10.) Opiskelijat

Opiskelijoiden (LPT, LAT, VAT, VEAT tms) vakuutukset on kuvattu opiskelijan materiaaleissa. Mikäli haluat varmistaa
vakuutuksen sisällön, kysy opintotoimistosta lisää


