ROTUMESTARUUSKILPAILUJEN ULKOISTAMISSOPIMUS

1.

OSAPUOLET:
1.1.
Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys ry
Jäljempänä: ”Tilaaja”
1.2.
Järjestävän yhdistyksen nimi
Jäljempänä: ”Palveluntarjoaja”

2.

SOPIMUKSEN TARKOITUS:
2.1.
2.2.

2.3.

Tilaaja on halukas järjestämään rotujärjestön jäsenten väliset LAJI TÄHÄN
rotumestaruuskilpailut.
Palveluntarjoaja on ilmoittanut halukkuutensa järjestää belgianpaimenkoirien LAJI
rotumestaruuskilpailut PAIKKA JA AIKA.
Tilaaja haluaa ulkoistaa LAJITÄHÄN palveluntarjoajan järjestettäväksi.
Osapuolten tarkoitus on tällä sopimuksella sopia kilpailut järjestettäväksi yllämainittuna
ajankohtana.

3.

ROTUMESTARUUSKILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN:
3.1.
Palveluntarjoaja anoo ja järjestää LAJI TÄHÄN rotumestaruuskilpailut yllämainittuna
ajankohtana Suomen Kennelliiton ja Suomen Palveluskoiraliiton sääntöjen ja ohjeiden
mukaisesti.
3.2.
Kilpailujen järjestämisen vastuu on kokonaan palveluntarjoajalla.

4.

ROTUMESTARUUSKILPAILUJEN TALOUS:
4.1.
4.2.

4.3.

Palveluntarjoaja vastaa yksin kilpailujen taloudesta ja rahaliikenteestä.
Tilaaja toimittaa kilpailuun mitalit ja mahdolliset muut palkinnot kulloinkin voimassa olevien
yhteistyösopimusten sisällön mukaisesti. Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa
osallistujamäärät välittömästi ilmoittautumisajan päätyttyä, jotta tilaajalla on riittävästi aikaa
hankkia ja toimittaa palkinnot kilpailupaikalle.
Palveluntarjoajan on huolehdittava, että Suomen Belgianpaimenkoirayhdistyksen
yhteistyökumppanit saavat näkyvyyttä yhteistyösopimuksen mukaisesti.
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5.

PALVELUNTARJOAJAN VELVOLLISUUDET
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

6.

TILAAJAN VELVOLLISUUDET
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

7.

Palveluntarjoaja sitoutuu järjestämään kilpailut Suomen Kennelliiton ja Suomen
Palveluskoiraliiton koeohjeiden sekä Suomen Belgianpaimenkoirayhdistyksen laatiman
Rotumestaruuskilpailujen järjestämisohjeen mukaisesti.
Palveluntarjoaja sitoutuu kunnioittamaan Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys Ry:n
yhteistyösopimuksia kilpailujen järjestämiseen liittyvien pykälien osalta.
Palveluntarjoaja sitoutuu toimittamaan kilpailujen tulokset ja ylimääräiset palkinnot
tilaajalle.
Palveluntarjoaja sitoutuu tarkastamaan kilpailijoiden jäsenyydet (ohjaajan sekä omistajan
tulee olla yhdistyksen jäsen) Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys Ry:n ilmoittamalta
yhteyshenkilöltä. Palveluntarjoajan kannattaa kysyä jäsennumeroita ilmoittautumisen
yhteydessä, näin helpotetaan sopimuksen molempien osapuolien toimintaa.
Palveluntarjoaja sitoutuu ottamaan taloudellisen vastuun kilpailun
järjestämiskustannuksista.

Tilaaja sitoutuu infoamaan palveluntarjoajaa Suomen Belgianpaimenkoirayhdistyksen
yhteistyökumppaneista.
Tilaaja toimittaa palveluntarjoajalle Suomen Belgianpaimenkoirayhdistyksen laatiman
rotumestaruusjärjestämisohjeen.
Tilaaja sitoutuu varaamaan Suomen Belgianpaimenkoirat-lehdestä yhden (1) sivun
ilmoitustilan tapahtuman mainostamista varten.
Tilaaja sitoutuu mainostamaan tapahtumaa Suomen Belgianpaimenkoirayhdistyksen
facebook- sivulla.
Tilaaja sitoutuu toimittamaan kilpailun palkinnot.

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
7.1.
7.2.

Sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen asianmukaisesti
allekirjoittaneet.
Sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

Paikka:

Aika:

Tilaaja:

Palveluntarjoaja:

Nimenselvennys:

Nimenselvennys:
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