KILPAILUJÄRJESTÄJÄSOPIMUS
Osapuolet:
Kilpailujärjestelmän ja kilpailusääntöjen omistaja:

Kilpailutoiminnan järjestäjä
(jäljempänä KILPAILUJÄRJESTÄJÄ):

Suomen Ratsastajainliitto ry (SRL)
Nimi ____________________________________
Radiokatu 20, 00240 Helsinki
Osoite __________________________________
Yhdistysrekisterinumero tai Y-tunnus __________
Allekirjoittaneet SRL ja KILPAILUJÄRJESTÄJÄ ovat tänään sopineet yhteistyöstä SRL:n kilpailujärjestelmän
alaisten kilpailujen järjestämisestä seuraavaa:
1.

KILPAILUJÄRJESTÄJÄ toteuttaa kilpailut SRL:n hyväksymällä kilpailupaikkakunnalla/paikalla ja julkaisee
kilpailukutsun ja tulokset SRL:n kilpailujärjestelmän mukaisesti. KILPAILUJÄRJESTÄJÄ ei voi ilman SRL:n
lupaa luovuttaa järjestelyoikeutta osittain tai kokonaan kolmannelle osapuolelle.

2.

KILPAILUJÄRJESTÄJÄ sitoutuu kaikessa toiminnassaan noudattamaan kaikkia SRL:n kulloinkin voimassa
olevia sääntöjä (sisältäen kurinpitosäännöt) ja ohjeita sekä SRL:n sarjakilpailusääntöjä ja niihin liittyviä
ohjeita. Säännöt ovat nähtävissä www.ratsastus.fi internet sivuilla.

3.

Mikäli KILPAILUJÄRJESTÄJÄ ei järjestä sovittuja kilpailuja on SRL:lla oikeus periä mahdolliset
peruuttamisesta aiheutuneet kustannukset KILPAILUJÄRJESTÄJÄLTÄ. Kustannuksia ei peritä, mikäli
kilpailut perutaan KILPAILUJÄRJESTÄJÄSTÄ riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure).

4.

Mahdollisesta taloudellisesta yhteistyöstä sovitaan erikseen.

5.

KILPAILUJÄRJESTÄJÄLLÄ on taloudellinen kokonaisvastuu kilpailujen järjestämisestä.

6.

SRL:n vakuutusturva on voimassa KILPAILUJÄRJESTÄJÄN järjestämissä kilpailuissa. KILPAILUJÄRJESTÄJÄ
on vastuussa niiden palkattujen työntekijöiden ja henkilöiden vakuuttamisesta, jotka eivät ole
luettavissa vapaaehtoistoimijoiksi.

7.

KILPAILUJÄRJESTÄJÄ vastaa kaikista maksettavista palkoista, palkkioista, palkinnoista ja muista
toimintansa tuloista ja kuluista kussakin tapauksessa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

8.

Järjestäytyneessä liikuntatoiminnassa julkisesti esitettävän musiikin tekijänoikeuskorvaukset on
hoidettu Suomen Olympiakomitean, Teoston ja Gramexin solmimilla sopimuksilla vuosiksi 2017 ja
2018. Valtaosa maamme liikunta- ja urheilujärjestöistä on mukana sopimuksissa - myös SRL.
Sopimusten numerot: Teosto-sopimuksen numero on 125 21991 - Gramex-sopimuksen numero on
LII040.
Musiikin julkinen esittäminen järjestäytyneen liikuntatoiminnan osalta on vapaata. Sopimusten
keskeiset kohdat:
a)
b)

Liikunta- ja urheiluseurat voivat vapaasti sopimuksen puitteissa esittää musiikkia eri urheilutilaisuuksissa ja -tapahtumissa sekä liikuntatunneilla.
Sopimus kattaa tapahtumat joiden osallistuja- tai katsojamäärä on alle 15 000.

c)

Sopimukseen ei kuulu elinkeinotoiminnan yhteydessä tapahtuva musiikin esittäminen.

d)

Sopimuksen edellytyksenä on, että tapahtuman, toiminnan tai tilaisuuden järjestäjä on lajiliitto,
seura tai joukkue.
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9.

Tämä sopimus on voimassa joko toistaiseksi tai määräaikaisesti seuraavasti:

A.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus
Sopimus on voimassa xx.xx.201__ alkaen toistaiseksi. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen
kunkin vuoden lokakuun 1. päivään mennessä, jolloin sopimus päättyy irtisanomista seuraavan
kalenterivuoden tammikuun 1. päivänä.

B.

Määräaikainen sopimus
Sopimus on voimassa määräajan xx.xx.201__ – xx.xx.201__, jonka jälkeen sopimus päättyy ilman
irtisanomista.

10. Sopimus voidaan purkaa seuraavin perustein:
-

KILPAILUJÄRJESTÄJÄ rikkoo lainsäädäntöä tai SRL:n sääntöjä ja määräyksiä, eikä kehotuksesta
huolimatta korjaa lakien tai sääntöjen vastaista toimintaansa.

-

KILPAILUJÄRJESTÄJÄ muulla tavoin toimii vastoin lakeja tai SRL:n toimintaperiaatteita, eikä
kehotuksesta huolimatta korjaa lakien tai SRL:n toimintaperiaatteiden vastaista toimintaansa.

-

Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa tämä sopimus päättyväksi heti mikäli toinen osapuoli rikkoo
tätä sopimusta, eikä viivytyksettä ryhdy toimenpiteisiin asian korjaamiseksi.

11. SRL:n kilpailujärjestäjämaksut:
Yhteisöjäseniltä peritään tasoilta 1 – 5 ja SRL:n jäsentallilta tasoilta 3 -5 järjestämisoikeudesta SRL:n
hallituksen vuosittain vahvistama järjestämisoikeusmaksu. SRL:n jäsentallit voivat jäsenetuna järjestää
1 – ja 2- tason kilpailuja maksutta.
12. Osapuolet sitoutuvat ensisijaisesti neuvotteleman tämän sopimuksen toteuttamisesta tai tulkinnasta
johtuvista erimielisyyksistä. Riidat, joita ei saada neuvotteluteitse ratkaistua on jätettävä Helsingin
käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Tätä sopimusta on tehty kaksi saman sanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

Helsinki, ___.___.20___
____________________________________________________
Fred Sundwall, Suomen Ratsastajainliitto ry

KILPAILUJÄRJESTÄJÄ

_____________________________________________________
allekirjoitus
nimenselvennys

Sopimus vahvistettu SRL:n hallituksen kokouksessa: ____________________________
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