Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys ry

FMBB EDUSTUSJOUKKUESOPIMUS
KOIRAKKO

SBPKY ry

Kilpailu
Vuosi

Laji

Koirakko
Ohjaajan nimi

SBPKY ry:n jäsennumero

Ohjaajan osoite
Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Koiran virallinen nimi
Rekisterinumero

Mikrosirunumero

Joukkueen jäsen sitoutuu seuraaviin
ehtoihin:
1.

Joukkueen jäsen on velvollinen osallistumaan
kilpailuun. Osallistumisen peruuttaminen on
mahdollista vain erityisen painavista syistä (oma
tai koiran sairastuminen, lähiomaisen vakava
sairastuminen tai kuolema). Osallistumisen
peruuntumisesta on välittömästi ilmoitettava
joukkueenjohtajalle.

2.

Joukkueen jäsenen tulee olla SBPKY ry:n jäsen.

3.

Koiranohjaaja vastaa siitä, että koira on
rokotettu ja madotettu annettujen ohjeiden
mukaisesti.

4.

5.

6.

Koiranohjaaja sitoutuu noudattamaan joukkueenjohtajan antamia ohjeita ja määräyksiä koko
edustusmatkan ajan.
Koiranohjaaja sitoutuu noudattamaan
FMBB-kilpailusääntöjä ja koeohjetta, sekä
noudattaa antidopingmääräyksiä.
Joukkueen jäsenten on pukeuduttava virallisiin
edustusasuihin ko. kilpailun avajaisissa, palkintojenjaossa, arvontatilaisuudessa, päättäjäisissä
sekä yhdistyksen julkaisuihin toimitettavissa
valokuvissa. Kuitenkin mikäli joukkueen jäsenet
ovat tapauskohtaisesti hakeneet muita tukijoita
ja tämä sopii yhdistyksen yhteistyökumppaneille, voivat joukkueen jäsenet pitää muidenkin

Allekirjoitus

kuin yhdistyksen yhteistyökumppaneiden logoilla varustettuja asusteita kilpailusuorituksissa. Muihin tukijoihin kuin yhdistyksen virallisiin
yhteistyökumppaneihin pitää aina saada lupa
yhdistyksen johtokunnalta.
7.

SBPKY ry ei maksa joukkueen ruokailukuluja.

8.

Jokainen joukkueen jäsen vastaa itse matkatavaroistaan. Yhdistys suosittelee matkatavaravakuutuksen ottamista.

9.

Koiranohjaaja vastaa itse kaikista koiransa aiheuttamista vahingoista matkan aikana.

10.

Koiranohjaaja vastaa itse myös kaikista koiralle
aiheutuneista vahingoista ja sairastumisista
aiheutuneista kuluista matkan aikana.

11.

Jokainen omalla/vuokra-autolla matkustava
hankkii ja maksaa itse kaikki autoon kuuluvat
matkan vuoksi tarvittavat vakuutukset.

12.

SPBKY ry ei maksa edustustehtävästä johtuvaa
ansionmenetystä eikä päivärahaa.

13.

SBPKY ry ei maksa mitään puhelinkuluja edustustehtävän ajalta.

14.

Joukkueen jäsenen tulee käyttäytyä koko kilpailun ajan hyvän koiraurheiluhengen mukaisesti.

15.

Joukkueen jäsen pitää yhdistyksen kirjanpitoa
varten kirjaa omista matkakuluistaan säästäen
tositteet, kun käytetään joukkueen omia varoja
yhdistyksen tililtä. Tositteet tulee toimittaa

Aika

Koiranohjaaja

Paikka

Nimenselvennys

Joukkueenjohtaja

SBPKY ry:n puheenjohtaja

Nimenselvennys

Nimenselvennys

yhdistyksen rahastonhoitajalle kuukauden
kuluessa matkan päättymisestä.
16.

FMBB: n päättäjäisiin osallistuvat kilpailijat,
jotka ovat kilpailleet ko. lajin. korkeimmassa
luokassa, kyseisen lajin mestaruuksista.

17.

Ilman allekirjoitettua sopimusta ja siihen
sitoutumista ei voi edustaa SBPKY ry:tä missään
kilpailuissa, eikä SBPKY ry maksa osallistumismaksua.

Allekirjoittanut hyväksyy tämän sopimuksen
ehdot, sekä sitoutuu noudattamaan niitä.
Mikäli sopimusehtoja on rikottu, joukkueenjohtaja
tekee SBPKY ry:n johtokunnalle raportin, jossa hän
selvittää matkatapahtumat yksityiskohtaisesti.
Ohjeiden noudattamatta jättäminen ja/tai
epäasiallinen käyttäytyminen johtaa 2 vuoden
edustusoikeuden menetykseen ja saattaa johtaa
matkakorvauksen eväämiseen.

SBPKY ry: n velvoitteet
1.

SBPKY ry nimittää joukkueenjohtajat.

2.

SBPKY ry nimeää joukkueen jäsenet.

3.

SBPKY ry maksaa mahdollisesti joukkueen
jäsenten ilmoittautumismaksuja, edustusasukuluja ja/tai matkakuluja johtokunnan tekemän
ja joukkueen jäsenille ilmoitetun päätöksen
mukaisesti.
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