Suostumus Floorball Akatemian johtamaan ja toteuttamaan kehittymisen seurantaan
Floorball Akatemian kehittymisen seuranta –tapahtumissa pelaajat osallistuvat kokonaisvaltaiseen kehittymisen seuranta –
konseptiin, joka pitää sisällään salibandyssa yleisesti käytettyjä lajitaitoja ja fyysisiä ominaisuuksia mittaavia käytännön
testejä/kontrolleja sekä kirjallisia itsearviointeja/kyselyjä. Tapahtumissa pelattavat pelit videoidaan ja niistä tehdään yksilö- ja
joukkuekohtaisia pelianalyyseja. Tapahtumakokonaisuutta johtaa Floorball Akatemian/ Eerikkilän Urheiluopiston
ammattitaitoinen henkilöstö.
Kehittymisen seuranta -konseptin sisältö
•
antropometria (esim. paino, pituus, istumapituus, kehonkoostumus)
•
lajitaitotestit (esim. pallonhallinta, syöttäminen, laukaiseminen, suunnanmuutos)
•
fyysiset testit (esim. yleistaito, nopeus, ketteryys, suunnanmuutos, hyppy, nopeuskestävyys, kestävyys, lihaskunto ja
liikkuvuus)
•
itsearvioinnit (esim. itseluottamus, koettu pätevyys, motivaatiotekijät, kokonaisvaltainen toiminta)
•
valmentajan/ joukkueen toiminnan arvioinnit (esim. valmentajan palautteenanto, motivaatioilmasto)
•
pelit (esim. videokuva, pelianalyysit)

Huom. Kehittymisen seurannan sisältö vaihtelee ikäluokittain ja tapahtumittain. Konkreettisen tapahtuman sisällön löydät
joukkueenjohdolle ennen tapahtumaa toimitettavasta ohjelmasta.
Olen tutustunut kehittymisen seuranta -kokonaisuuden sisältöön ja ymmärtänyt kokonaisuuden tarkoituksen. Tarkistan
tapahtuman tarkan sisällön tapahtumakohtaisesta ohjelmasta. En osallistu fyysistä rasitusta sisältäviin testeihin
flunssaisena, kuumeisena, toipilaana tai muuten huonovointisena. Voin halutessani keskeyttää kokonaisuuden
suorittamisen tai kieltäytyä jostain kokonaisuuden osasta missä vaiheessa tahansa.
Tällä lomakkeella vahvistan, että…
•
suostun osallistumaan Floorball Akatemian kehittymisen seuranta –konseptiin annettujen ohjeiden mukaisesti
•
osallistun kehittymisen seuranta –kokonaisuuteen terveenä ja omalla vastuulla
•
annan luvan henkilötietojeni (nimi, syntymäaika, yhteystiedot, SporttiID), kehittymisen seurannan tulosteni,
itsearviointini tulosten sekä testi- ja pelivideoideni säilyttämiseen Floorball Akatemian arkistoissa ja sähköisessä
MyEWay-palvelussa
•
annan luvan henkilötietojeni (nimi, syntymäaika, yhteystiedot, SporttiID), kehittymisen seurannan tulosteni,
itsearviointini tulosten sekä testi- ja pelivideoideni käyttöön nimettöminä Floorball Akatemian johtamassa
kehitystyössä, tutkimustyössä ja tuotekehitystoiminnassa
•
annan luvan kehittymisen seurannan tulosteni käyttöön oman joukkueeni keskiarvotulosten määrittämiseen
•
annan luvan tapahtuman yhteydessä otetun video-/valokuvani käyttöön tapahtuman kirjallisessa, sähköisessä ja
suullisessa raportoinnissa (video-/valokuvaa ei yhdistetä pelaajan nimeen julkisesti)

Huom. Tämän lomakkeen kautta vahvistettu suostumus yllä olevaan kokonaisuuteen on voimassa toistaiseksi. Jos jossain
vaiheessa haluan perua lomakkeen voimassaolon, ilmoitan siitä erikseen kirjallisesti Floorball Akatemian vastaavalle henkilölle.
Annan suostumuksen pelaajan kuvaamisen tapahtumien yhteydessä. Video- ja valokuvamateriaalia voidaan käyttää Eerikkilän
viestinnässä ja markkinoinnissa:
Pelaajan nimi

Kyllä

Ei
Syntymäaika

Joukkue
Paikka ja aika

Huoltajan nimi*

Pelaajan allekirjoitus
Huoltajan allekirjoitus*
*Huom. huoltajan nimi ja allekirjoitus vaaditaan, kun pelaaja alaikäinen.
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