SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry
FMBB EDUSTUSJOUKKUESOPIMUS
Koiranohjaaja ja koira
Ohjaajan nimi:
Ohjaajan osoite:
Ohjaajan puhelinnumero:
Ohjaajan sähköpostiosoite:
SBPKY ry:n jäsennumero:
Koiran nimi:
Koiran rekisterinumero:
Koiran mikrosirunumero:
Teidät on nimetty Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys ry:n _____________________
joukkueeseen FMBB:n MM-kilpailuihin.

Joukkueen jäsen sitoutuu seuraaviin edustusjoukkuetta koskeviin 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. Koiranohjaaja sitoutuu noudattamaan joukkueenjohtajan antamia ohjeita ja määräyksiä koko
edustusmatkan ajan.
5. Koiranohjaaja sitoutuu noudattamaan FMBB-kilpailusääntöjä ja koeohjetta, sekä noudattaa
antidopingmääräyksiä.
6. Joukkueen jäsenten on pukeuduttava virallisiin edustusasuihin ko. kilpailun avajaisissa,
palkintojenjaossa, arvontatilaisuudessa, sekä yhdistyksen julkaisuihin toimitettavissa
valokuvissa.
Kuitenkin mikäli joukkueen jäsenet ovat tapauskohtaisesti hakeneet muita tukijoita ja tämä sopii
yhdistyksen yhteistyökumppaneille, voivat joukkueen jäsenet pitää muidenkin 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.
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11. Jokainen omalla/vuokra-autolla matkustava hankkii ja maksaa itse kaikki autoon kuuluvat
matkan vuoksi tarvittavat vakuutukset.

12.
13.
14.
15.

SPBKY ry ei maksa edustustehtävästä johtuvaa ansionmenetystä eikä päivärahaa.
SBPKY ry ei maksa mitään puhelinkuluja edustustehtävän ajalta.
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 yhdistyksen rahastonhoitajalle kuukauden kuluessa matkan päättymisestä.
16. Ilman allekirjoitettua sopimusta ja siihen sitoutumista ei voi edustaa SBPKY ry:tä missään
kilpailuissa.

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 saattaa johtaa
matkakorvauksen eväämiseen ja määräaikaiseen tai pysyvään edustusoikeuden menetykseen.
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. Allekirjoitukset

Paikka ja ajankohta

Kilpailija

SBPKY ry:n puheenjohtaja

Joukkueenjohtaja
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Joukkueenjohtaja

SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry
FMBB EDUSTUSJOUKKUESOPIMUS
Joukkueenjohtaja
Nimi:
Osoite:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
SBPKY ry:n jäsennumero:
Joukkue, jota tämä sopimus koskee: _______________________________

Joukkueenjohtajan tehtävät
1. Lähestyy joukkueen jäseniä ja pitää heihin yhteyttä sekä informoi SBPKY ry:n joukkueen
asioista ja toimii yhteyshenkilönä kaikissa asioissa SBPKY ry:n ja joukkueen jäsenten kanssa.
Joukkueenjohtaja informoi yhdistyksen johtokuntaa sekä ao. toimikuntaa joukkueen
kokoonpanossa tapahtuvista mahdollisista muutoksista.
2. Huolehtii, että kaikki joukkueen jäsenet allekirjoittavat edustusjoukkueen koiranohjaajia
koskevan kilpailijasopimuksen SBPKY ry:n kanssa ja palauttaa allekirjoitetut sopimukset SBPKY
ry:n sihteerille ennen matkaan lähtöä.
3. Selvittää ajoissa joukkueen jäsenille tarvittavat rokotusmääräykset, sekä
maahanvientimääräykset ja tarkistaa, että kaikilla koirakoilla ne ovat voimassa.
4. Ilmoittaa joukkueen kisoihin, sekä huolehtii järjestäjän tarvitsemat materiaalit esim. valokuvat
ja kertomukset koirakoista.
5. Välittää kisapostin joukkueen jäsenille.
6. On kilpailupaikalla avajaisista kilpailun päättämiseen asti.
7. Varaa tarvittaessa ja hyvissä ajoin majoituksen joukkueelle ja tekee selvityksen
matkasuunnitelmasta joukkueen jäsenille.
8. Huolehtii, että kilpailusta tehdään juttu tuloksineen ja kuvineen Belgianpaimenkoirat-lehteen.
9. Joukkueenjohtajan tulee käyttäytyä koko kilpailun ajan hyvän koiraurheiluhengen
mukaisesti.10. Muistuttaa joukkueen jäseniä siitä, että näiden tulee toimittaa
edustusjoukkuematkaan liittyvät tositteet yhden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä
SBPKY ry:n rahastonhoitajalle yhdistyksen kirjanpitoa varten.
11. Ilman allekirjoitettua sopimusta ja siihen sitoutumista ei voi toimia SBPKY ry:n
joukkueenjohtajana missään kilpailuissa.
12. Joukkueenjohtaja on SBPKY ry:n jäsen.
Lisäksi matkan aikana joukkueenjohtaja
1. Toimii yhteyshenkilönä kaikissa joukkueen yhteisissä asioissa.
2. Tiedottaa aikatauluista joukkueen jäseniä.
3. Huolehtii harjoittelumahdollisuuksista paikan päällä.
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4. Huolehtii, että SBPKY ry:n yhteistyökumppaneiden kanssa sovitut asiat toteutuvat.
5. Joukkueenjohtajan on pukeuduttava virallisiin edustusasuihin ko. kilpailun avajaisissa,
palkintojenjaossa, arvontatilaisuudessa, joukkueenjohtajien kokoontumisissa, sekä
yhdistyksen julkaisuihin toimitettavissa valokuvissa.
6. Joukkueenjohtaja varmistaa, että joukkueella on edustusasut päällä kilpailujen avajaisissa,
arvontatilaisuudessa, sekä yhdistyksen julkaisuihin toimitettavissa valokuvissa.
7. On paikalla joukkueenjohtajien kokoontumisissa ja arvonnassa.
8. Kertoo joukkueen jäsenille ohjeet, joita joukkueenjohtajat ovat kokouksissaan saaneet.
9. Suunnittelee joukkueen kanssa viralliset harjoitukset (aikataulu).
10. Toimii lipun kantajana sekä avajaisissa, että päättäjäisissä. Huolehtii, että lippu on matkassa
tai järjestäjällä on tarkoitukseen sopiva lippu.
11. Huolehtii, että joukkueen jäsenet ovat ajoissa paikalla (esim. eläinlääkärintarkastus).

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

Allekirjoitukset
Paikka ja ajankohta

Joukkueenjohtaja

SBPKY ry:n puheenjohtaja
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