LAITILAN JYSKE RY - PELAAJASOPIMUS
Salibandy – Joukkue

1. OSAPUOLET
Sopimus on solmittu Laitilan Jyske ry:n salibandyjaoston (seura) ja
__________________________________________(pelaaja) välille.
2. PELAAJAN TIEDOT
Joukkue: Laitilan Jyske Salibandy – Joukkue
Henkilötunnus ________________________________
Sähköposti ____________________________________ Puhelinnumero ___________________________
Annan luvan julkaista seuraavat tiedot seuran kotisivuilla
(www.laitilanjyske.fi)
___ nimi
___ kuva
___ syntymävuosi
Annan luvan julkaista seuraavat tiedot seuran salibandyjaoston Facebook-sivulla
(www.facebook.com/laitilanjyskesalibandy):
___nimi
___kuva
Annan luvan julkaista seuraavat tiedot joukkueen Whatsapp-ryhmässä (Joukue):
___nimi
___puhelinnumero

Seuralla on omistusoikeus pelaajasta peliasussa otettuihin valokuviin.

3. SOPIMUSKAUSI
Sopimus astuu voimaan allekirjoitushetkellä ja päättyy ilman erillistä irtisanomista ___________________
4. SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN
Pelaaja sitoutuu noudattamaan:
•
•
•

joukkueen sääntöjä
Suomen Salibandyliiton kilpailu- ja kurinpitosääntöjä
Suomen antidopingsäännöstöä

Pelaaja hyväksyy sen, että liitto voi määrätä sääntöjen mukaisia seuraamuksia ja seuralla/joukkueella on
oikeus määrätä seuran sisäisiä kurinpitotoimia.
5. JOUKKUEESEEN SITOUTUMINEN
Pelaaja sitoutuu pelaamaan ja harjoittelemaan seuran ja sen määräämän valmennusjohdon määräysten
mukaisesti siinä seuran organisaatioon kuuluvassa suomalaisessa joukkueessa, johon seura hänet osoittaa.
Pelaaja sitoutuu toteuttamaan valmennusjohdon määräämät omaehtoiset harjoitteet. Pelaaja on
velvollinen osallistumaan joukkueen valmennusjohdon määräämiin kuntotesteihin.
Mikäli pelaaja on estynyt pakottavasta syystä osallistumaan joukkueen harjoituksiin tai otteluihin, hänen on
ilmoitettava este ja sen syy joukkueen valmennusjohdolle välittömästi esteen ilmettyä. 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.
Pelaajan on käyttäydyttävä moitteettomasti edustaessaan seuraa ja joukkuetta. Pelaaja ei saa käyttää
alkoholia, päihteitä tai tupakkatuotteita seuran toimintaan liittyvien tilaisuuksien yhteydessä.
Pelaaja ei saa ilman seuran lupaa osallistua muiden kuin seuran joukkueen otteluihin. Pelaajalla on
kuitenkin oikeus osallistua seuran kanssa erikseen sovittaviin otteluihin.
5. SEURAN VELVOLLISUUDET
Seura nimeää joukkueille valmentajat ja järjestää tarvittavat harjoittelupaikat. Seura vastaa valmentajien
koulutuksesta ja nimeää valmennusvastaavan.
6. MAKSUT
Pelaaja tai alaikäisen kyseessä ollessa huoltaja sitoutuu maksamaan sopimuskaudelta joukkueen
kausimaksun, peliasun sekä mahdolliset matkakustannukset
Seura voi myöntää vapautuksen/hyvityksen maksuista seuraavissa tapauksissa:
•
•
•

muutto toiselle paikkakunnalle (yli 40 km:n päähän hallista)
pitkäaikainen sairaus tai loukkaantuminen
muu erittäin painava syy

Asia ratkaistaan pelaajan, huoltajan, vastuuvalmentajan ja joukkueenjohtajan yhteisessä palaverissa.
7. VAKUUTUKSET
Pelaaja vastaa omasta vakuutusturvastaan hankkimalla tapaturmavakuutuksen, joka kattaa salibandyn
kilpaurheilun ja on voimassa koko sopimuskauden. Juniori ikäinen pelaaja on velvollinen toimittamaan
todistuksen vakuutuksesta joukkueenjohtajalle. Seura ei vakuuta pelaajia.
8. PELAJASIIRROT
Sopimuksen voimassaoloaikana pelaajasiirtoja ei hyväksytä pois lukien joukkueen johdon ja pelaajan
yhteisestä sopimuksesta sovitut siirrot. Vapaa siirtoaikaa alkaa 1.6 ja loppuu 30.6. Vapaan siirtoajan
päätyttyä siirron toiseen seuraan voi saada vain liiton kilpailusääntöjen ja seuran luvalla. Pelaajasiirtoja ei
hyväksytä, mikäli pelaajalla on seuralle kuuluvia velvoitteita hoitamatta.
10. MUUT SOVITTAVAT ASIAT
Ei ole.
11. ALLEKIRJOITUKSET
Olen tutustunut tähän sopimukseen sekä Suomen Salibandyliiton kilpailusääntöihin ja sitoudun
noudattamaan niitä.
Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta yksi kummallekin sopijaosapuolelle.

Paikka ____Laitila______

Päivämäärä ___ . ___ . 20

Pelaajan (ja) huoltajan allekirjoitus

_______________________________________________

Nimenselvennys

_______________________________________________

Joukkueen edustajan allekirjoitus

_______________________________________________

Nimenselvennys

