PELAAJASOPIMUS

kaudelle 2016-2017

1. OSAPUOLET
1. Raision Nuorisokiekko ry

(jäljempänä seura) sekä

Y-tunnus: 0407679-0
2. ________________________________ (jäljempänä pelaaja)
hetu:______________________________ (pakollinen tieto)
3. ________________________________ (jäljempänä huoltaja)
hetu:______________________________ (pakollinen tieto alle 18-vuotiaalla pelaajalla)

2. ALLEKIRJOITUKSET
Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle.
_________________________ ________kuun _____. päivänä 2016
______________________________________________________________
Raision Nuorisokiekko ry

Sopimusosapuolet ovat tänään sopineet, että vakuutuksen hankkii (D-juniorit ja nuoremmat):
____ pelaaja tai hänen huoltajansa (yhtiö: _________________, vak. nro: ___________________________)
____ seura. Vakuutussumma 15.000,- € (lajiliiton vakuutuksen vakuutusmäärä)
C-juniorit ja vanhemmat huolehtivat pelipassista ja vakuutusturvastaan itsenäisesti lajiliiton ohjeiden mukaan.
Vakuutan, että olen tutustunut tähän sopimukseen, seuran toimintasääntöihin ja Jääkiekkoliiton kilpailusääntöihin.

______________________________

______________________________

Pelaaja

Huoltaja

3. YHTEYSTIEDOT
Laskutusosoite:
_______________________________________________________________________________
Puhelinnumerot:
Pelaaja: ____________________ Huoltaja(t): ____________________ ____________________

Sähköpostiosoitteet:
Pelaaja: ______________________________ Huoltaja: ______________________________
Laskutus tapahtuu sähköpostitse pelaajan ja 1. huoltajan osoitteisiin (rnk.myclub.fi)

ver. 0.9 2016

4. SOPIMUSKAUSI
Tämä juniorisopimus on määräaikainen ja voimassa enintään yhden pelikauden kerrallaan. Sopimus astuu voimaan allekirjoitushetkellä. Sopimus päättyy sopimuskauden päätyttyä 30.4.2017 ilman eri irtisanomista.
5. SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISEN YLEISET EHDOT
5.1. Yleismääräys
Pelaaja sitoutuu liittymään seuran jäseneksi ja noudattamaan seuran toimintasääntöjä. Pelaaja sitoutuu pelaamaan ja harjoittelemaan seuran ja sen määräämän valmennus- johdon määräysten mukaisesti siinä seuran
organisaatioon kuuluvassa suomalaisessa joukkueessa, johon seura hänet osoittaa. Jos seuralla on yhteistyöseurasopimus, voi seura osoittaa pelipaikan myös yhteistyöseurasta edellyttäen että pelaajan mahdollisuus
harrastaa ei vaarannu. Pelaaja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjä.
5.2. Kurinpito
Pelaaja sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen osana Suomen Jääkiekkoliitto ry:n (myöhemmin liitto) ja Kansainvälisen Jääkiekkoliiton (IIHF) kurinpitosääntöjä sekä Suomen antidopingsäännöstöä ja hyväksyy sen,
että liitto tai sen määräämä elin taikka toimihenkilö voi määrätä pelaajalle mainittujen sääntöjen mukaisia seuraamuksia. Pelaaja hyväksyy sen, että seuralla on toimintasääntöjensä puitteissa oikeus määrätä seuran
sisäisiä kurinpitotoimia, ei kuitenkaan taloudellisia sanktioita. Pelaaja suostuu siihen, että seura tai liitto voi pitää rekisteriä kurinpitomenettelyssä annetuista seuraamuksista.
5.3. Talous
Pelaaja (alaikäisen ollessa kyseessä myös huoltaja) sitoutuu maksamaan vanhempainkokouksen tai pelaajakokouksen määrittelemän ja seuran vahvistaman toimintamaksun, sekä seuran jäsenmaksun sopimuskaudelta
noudattaen seuran toimintasäännöissä määriteltyjä ehtoja sekä tämän sopimuksen kohdassa 8.3. sovitun mukaisesti.
6. PELAAJAN VELVOLLISUUDET
6.1. Muut tilaisuudet ja seuran mainossopimukset
Pelaaja sitoutuu osallistumaan seuran määräämiin tavanomaisiin mainos- ja markkinointitilaisuuksiin ja seuran yhteistyötahojen tapahtumiin. Pelaaja sitoutuu osallistumaan tarvittaessa talkoisiin. Pelaajalla ei ole
oikeutta poiketa seuran tekemistä mainos-, markkinointi- ja yhteistyö- sopimuksista eikä tehdä vastaavia sopimuksia ilman seuran lupaa. Luvan epäämiseen tulee olla seuran toimintaan liittyvä perusteltu syy.
6.2. Valokuva
Seuralla on yksinoikeus pelaajasta joukkueen edustusasussa otettuun valokuvaan ja muuhun vastaavaan tunnisteeseen. Seura voi käyttää tällaisia valokuvia oman organisaationsa ja yhteistyökumppaneidensa
markkinoinnissa, joka toteutetaan missä tahansa painetun tai sähköisen viestinnän muodossa. Pelaaja voi käyttää seuran joukkueen edustusasussa otettua kuvaa, jos seura antaa siihen nimenomaisen luvan. Omaan
käyttöön, kuten perheelle tai sosiaaliseen mediaan, pelaaja saa käyttää kuvaansa.
6.3. Varusteet
Pelaajan on käytettävä omia pelivarusteitaan. Pelaaja saa sopimuksen allekirjoitettuaan käyttöönsä seuran tarjoamat varusteet (luettelo kohdassa 7.3.). Pelaaja on velvollinen huolehtimaan varusteista annettujen
ohjeiden mukaan. Pelaaja on velvollinen korvaamaan tuottamuksellisista vahingoista aiheutuneet korjauskulut tai vastaavan uuden varusteen arvon. Pelaajan käyttöön luovutetut varusteet on palautettava seuralle
pelikauden päätyttyä. Mikäli pelaaja ei palauta varusteitaan, on pelaaja velvollinen korvaamaan uuden vastaavan varusteen hankinnan. Pelaajan on käytettävä peleissä, harjoituksissa ja muissa seuran tilaisuuksissa
seuran osoittamia asusteita.
6.4. Muut ottelut
Pelaaja ei saa ilman seuran lupaa osallistua muiden kuin seuran / yhteistyöseuran joukkueen jääkiekko-otteluihin. Pelaajalla on kuitenkin oikeus osallistua liiton järjestämiin jääkiekko-otteluihin sekä seuran kanssa
erikseen sovittaviin otteluihin, esim. koulujen sarjat jne.
6.5. Muut urheilulajit
Pelaajan suositellaan harrastavan myös muita urheilulajeja ja sovittamaan niiden harrastamisen jääkiekkoharrastukseen.
6.6. Ilmoitus poissaolosta
Mikäli pelaaja on estynyt pakottavasta syystä osallistumaan joukkueen harjoituksiin tai otteluihin, hänen on ilmoitettava este ja sen syy joukkueen valmennusjohdolle välittömästi esteen ilmettyä. Pelaajan on
ilmoitettava viipymättä sairastumisestaan tai loukkaantumisestaan joukkueen valmennusjohdolle ja esitettävä lääkärintodistus (seuran sitä pyytäessä) tai kouluterveydenhoitajan todistus sairauden tai loukkaantumisen
kestäessä enemmän kuin 3 vuorokautta.
6.7. Omaehtoinen harjoittelu
Pelaajan suositellaan ylläpitävän peruskuntoaan liikunnalla. Pelaaja on velvollinen osallistumaan joukkueen valmennusjohdon määräämiin kuntotesteihin.
6.8. Julkiset esiintymiset
Pelaajan on kaikin puolin edistettävä julkisessa toiminnassaan ja esiintymisessään joukkueensa/seuransa ja jääkiekon myönteistä imagoa ja vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa. Pelaajan
on käyttäydyttävä yksityiselämässään siten, ettei aiheuta jääkiekolle negatiivista julkisuutta.
6.9. Terveydentilan selvittäminen
Pelaaja on velvollinen sopimuksen tehdessään sekä koko sopimuskauden ajan antamaan seuralle kaikki terveydentilaansa koskevat tiedot, joilla voi olla vaikutusta hänen harrastamiseensa. Lisäksi hän on velvollinen
ilmoittamaan seuralle käyttämänsä lääkkeet, lisäravinteet, piristeet ja kaikki urheilussa kielletyiksi tietämänsä tai epäilemänsä aineet. Jos seura järjestää joukkueilleen terveys-/lääkärintarkastuksen, on C-juniori-ikäinen
(tai vanhempi) pelaaja velvollinen osallistumaan siihen ja kustantamaan siitä aiheutuneet kustannukset.
6.10. Tapaturmavakuutus ja pelipassi
Pelaaja ei saa osallistua seuran urheilutoimintaan ennen kuin seura on varmistanut että pelaajan vakuutusturva on kunnossa. Mikäli pelaajan vakuutusturva katkeaa sopimuskauden aikana, on pelaaja / huoltaja
velvollinen toimittamaan myös kauden aikana uuden selvityksen.
7. SEURAN VELVOLLISUUDET
7.1. Valmennus ja harjoittelupaikat
Seura nimeää joukkueille valmentajat ja järjestää tarvittavat harjoittelupaikat. Seura vastaa valmentajien koulutuksesta ja nimeää valmennusvastaavan.
7.2. Tapaturmavakuutus ja pelipassi
D-juniorit ja nuoremmat: Seura vastaa, että pelaajalla on toiminnan kattava tapaturmavakuutus ja pelipassi koko sopimuskauden ajan. Mikäli pelaaja halua harrastaa omalla vakuutuksella joka kattaa toiminnan, on
hänen toimitettava siitä asianmukainen selvitys seuralle ennen osallistumistaan urheilutoimintaan. Mikäli pelaajan vakuutusturva katkeaa sopimuskauden aikana, on pelaaja / huoltaja velvollinen toimittamaan myös
kauden aikana uuden selvityksen. Seuran ottama Suomen Jääkiekkoliiton tarjoama tapaturmavakuutus laskutetaan pelaajalta muiden maksujen ohessa.
C-juniorit ja vanhemmat: Kukin pelaaja hoitaa itse oman pelipassinsa ja vakuutuksensa hankinnan. Ilman vakuutusturvaa ja lajiliiton pelipassia ei seuran toiminnassa voi olla mukana.
7.3. Varusteet
Seura on velvollinen luovuttamaan pelaajan käyttöön seuraavat varusteet:
pelipaita
Joukkue huolehtii pelaajilleen seuraavat varusteet:
pelisukat
harjoituspaita
Lisäksi seuralta on mahdollisuus saada pelaajan käyttöön seuraavat varusteet:
pelihousut
8. RIKKOMUKSET JA SOPIMUKSEN PURKAMINEN
8.1. Yleissäännös
Seura ja pelaaja saavat purkaa tämän sopimuksen sen kestosta riippumatta päättyväksi heti erittäin painavasta syystä. Sopimuksen voi purkaa lain ja asetusten määräämin tavoin.
8.2. Alkoholi, päihteet ja tupakkatuotteet (mm. nuuska)
Pelaaja ei saa käyttää alkoholia, päihteitä tai tupakkatuotteita seuran toimintaan liittyvien tilaisuuksien yhteydessä.
8.3. Talous
Seura voi myöntää toimintamaksusta vapautuksen seuraavissa tapauksissa (sovittava erikseen):
muutto toiselle paikkakunnalle
pitkäaikainen sairaus
loukkaantuminen
lopettaminen
pelaajasiirto
asepalvelus
joku muu erittäin painava syy
8.4. Kielletyt aineet (doping)
Pelaaja on velvollinen osallistumaan seuran, liiton, antidopingtoimikunnan tai liittoa sitovan muun järjestelmän määräyksestä testiin, jossa selvitetään, onko pelaaja käyttänyt urheilussa kiellettyjä aineita. Pelaaja on
myös velvollinen osallistumaan seuran määräyksestä huumetestiin. Lisäksi pelaaja on velvollinen ilmoittamaan seuralle käyttämänsä lääkkeet, lisäravinteet, piristeet ja muut urheilussa kielletyksi tietämänsä tai
epäilemänsä aineet.
Jos pelaajalle on määrätty rangaistus dopingista tai testeistä kieltäytymisestä, voi seura purkaa tämän sopimuksen päättymään heti, jolloin pelaaja on velvollinen korvaamaan seuralle aiheuttamansa vahingon.
Vahingonkorvauksen suuruus määräytyy, ellei siitä voida sopia, tämän sopimuksen kohdassa 5 tarkoitetussa menettelyssä.
8.5. Siirtyminen toiseen seuraan
Pelaaja voi saada siirron toiseen seuraan vain Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen ja seuran toimintasääntöjen määräämissä tapauksissa. Vapaa siirtoaika loppuu 30.6. kausittain.
9. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti seuran ongelmanratkaisuelimessä jossa on oltava seuran edustajien lisäksi myös sekä pelaajan edustaja, että joukkueen vanhempain-kokouksen
nimittämä edustaja. Ellei erimielisyyksiä saada sovittua, ratkaistaan erimielisyydet seuran kotipaikan alioikeudessa. Seura ja pelaaja voivat myös sopia, että asia ratkaistaan välimiesmenettelyssä noudattaen kulloinkin
voimassa olevaa lakia.
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