
Pelaajan nimi: Joukkue: 

Osoite: Sotu:

Pelaajan s-posti: Puh:

Vanhemman s-posti: Puh:

Yhtiö:

Kaikki tapaturma vakuutukset eivät kata kilpaurheilua, joten tarkasta asia vakuutusyhtiöstäsi!!!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. Seuralla on lupa käyttää pelaajien kuvia seuran markkinoinnissa.
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Merkitse vakuutusnumero vain jos pelaajalla on oma tapaturmavakuutus, joka kattaa kilpaurheilun ei jääkiekkoliiton vakuutusta tarvita.

Pelaaja ei saa vaihtaa eikä siirtyä toiseen seuraan sopimuksen ollessa voimassa.

Pelaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia seuran yhteistyösopimuksia ja saa käyttöönsä niiden tuomat edut.

Mikäli pelaajalla on oma vakuutus, allekirjoituksellasi vastaat, että pelaajan vakuutusturva on voimassa koko kauden 1.5.2018 - 30.4.2019 . 

Mikäli pelaajan vakuutusturva katkeaa kauden aikana, on pelaaja/huoltaja velvollinen  toimittamaan uuden selvityksen vakuutusturvasta 

joukkueenjohtajalle.

SALON KIEKKOHAIT RY - PELAAJASOPIMUS

                  KAUDELLE 2018-2019

Vakuutusnumero:

Salon Kiekkohait ry. on velvollinen hoitamaan pelaajan pelioikedet ja myöntämään hänelle eropaperit seurasta,

mikäli uutta sopimusta ei saada aikaan, ja kun kaikki velvoitteet joukkuetta ja seuraa kohtaan on hoidettu

Pelaaja ei saa käydä muiden jääkiekkoseurojen harjoituksissa, peleissä, tms. näihin verrattavissa tilaisuuksissa,

ellei hänellä ole siihen lupaa seuran valmennuspäälliköltä.

Pelaaja ei saa luovuttaa mitään joukkuetta koskevaa tietoa ulkopuolisille, mikäli se katsotaan olevan joukkueelle haitallista.

Pelaajan tulee osallistua ja noudattaa annettuja aikatauluja kaikissa joukkueen tapahtumissa, joita voivat olla

Pelaajan tulee käyttäytyä moitteettomasti kaikissa tilaisuuksissa, joissa hän on seuran edustajana.

esim. ottelut, harjoitukset,turnaukset, talkoot tai muut ohjelmaan merkityt tilaisuudet.

Pelaaja saa jäädä pois edellisessä kohdassa mainituista tilaisuuksista, mikäli hänellä on pätevä syy. Luvan poisjääntiin

antaa joukkueenjohtaja tai valmentaja.

pyydettäessä sopimuksen päätyttyä.

Pelaaja on velvollinen huolehtimaan hänelle luovutetuista seuran materiaaleista ja palauttamaan ne

 Jos seuralla on useampia eritasoisia joukkueita pelaaja on valmis pelaamaan siinä joukkueessa mihin hänen 

taitonsa edellyttävät ja valmentajat ohjaavat.

Jos pelaaja rikkoo tätä sopimusta on valmentajalla tai joukkueenjohdolla oikeus poistaa hänet harjoituksista ja peleistä,

tapauksesta riippuen määräajaksi, jonka jälkeen hänellä on oikeus palata uudelleen joukkueeseen mikäli noudattaa tätä sopimusta.

Pelaajan allekirjoitus: ________________________________________

Pelaajan tulee noudattaa kaikkia joukkueen johdon määräyksiä ja ohjeita.  Näillä tarkoitetaan kaikkia niitä velvoitteita,

Toimintamaksua vastaan pelaaja saa seuralta toimiston ja valmennuspäällikön palvelut, sekä juniorikortin.

mitä joukkueen tekemät sopimukset pelaajalta edellyttävät.

Olen valmis suorittamaan joukkueelle kausimaksuna  ___________eur/kausi tai _______eur/kk.

Olen tutustunut seuran sääntöihin ja tähän sopimukseen ja sitoudun noudattamaan niitä.

Paikka ja aika:_____________________________________  _____ /______.20______

Huoltaja (alle 18v.): __________________________________________

Joukkueenjohtaja: ___________________________________________

Salon Kiekkohait ry. Helsingintie 8, 24101 Salo, e-mail: toimisto@kiekkohait.fi


