
 

 

1. OSAPUOLET 

Sopimus on solmittu Helsingin M-Team ry:n (seura) ja ______________________________(pelaaja) välille. 

2. PELAAJAN TIEDOT 

Joukkue _____________________________________ 

Henkilötunnus ________________________________ 

Osoite __________________________________________________________________________________ 

Sähköposti ____________________________________ Puhelinnumero ___________________________ 

Annan luvan julkaista seuraavat tiedot seuran kotisivuilla (www.m-team.fi): 

___ nimi ___ kuva ___ syntymäaika 

3. HUOLTAJAN TIEDOT 

Huoltajan nimi _________________________________ 

Sähköposti ____________________________________ Puhelinnumero ___________________________ 

Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite) ________________________________________________________ 

4. SOPIMUSKAUSI 

Sopimus on määräaikainen ja voimassa enintään yhden pelikauden kerrallaan. 

Sopimus astuu voimaan allekirjoitushetkellä. 

Sopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista 31.5.20___ 

Seura ja pelaaja saavat purkaa sopimuksen erittäin painavasta syystä päättyväksi heti. 

5. SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN 

Pelaaja sitoutuu noudattamaan: 

• seuran ja joukkueen sääntöjä 

• Suomen Salibandyliiton kilpailu- ja kurinpitosääntöjä 

• Suomen antidopingsäännöstöä 

Pelaaja hyväksyy sen, että liitto voi määrätä sääntöjen mukaisia seurauksia ja seuralla/joukkueella on 

oikeus määrätä seuran sisäisiä kurinpitotoimia. 

6. JOUKKUEESEEN SITOUTUMINEN 

Pelaaja sitoutuu pelaamaan ja harjoittelemaan joukkueessa, johon hän on liittynyt. 

Pelaaja saa olla pois joukkueen tapahtumista vain pätevästä syystä 



● pelaajan tulee osallistua seuran maalivahtivalmennuksiin valmentajan määräämällä tavalla 

● poissaoloista ja niiden syystä on ilmoitettava valmennukselle mahdollisimman ajoissa. 

● pelaaja sitoutuu osallistumaan täysipainoisesti fysiikkatesteihin sekä fysiikkaharjoitteluun koko 

kauden ajan, kesäharjoittelukausi mukaan lukien.  

● pelaaja sitoutuu huolehtimaan hänelle käyttöön luovutetuista varusteista ja palauttamaan ne 

seuralle sovitusti, viimeistään kauden päätyttyä.  

Pelaaja sitoutuu edustamaan joukkuettaan  

● Pukeutumalla harjoittelu- ja ottelutapahtumissa ainoastaan seuran edustustekstiileihin. 

Varustuksen tulee olla kaikilla yhtenäinen samassa tilaisuudessa.  

 

Pelaajan osallistuminen harjoituksiin ja otteluihin 

●      pelaaja saa osallistua seuran muiden joukkueiden otteluihin joukkueen ja seuran 

     suostumuksella  

●      pelaaja sitoutuu pelaamaan ja harjoittelemaan seuran valmennusjohdon kanssa  

     neuvotellen väliaikaisesti tai pysyvästi, valmennuksen osoittamana, seuran  

     muiden joukkueiden mukana     

●      pelaaja saa osallistua liiton järjestämiin otteluihin (esim. maajoukkueiden pelit)  

●      Joukkueen suostumuksella saa osallistua myös muihin otteluihin (esim. koulujen sarjat)  

Muut velvoitteet   

● pelaaja sitoutuu osallistumaan joukkueen talkootyöhön tasavertaisesti joukkueen jäsenten 

kanssa  

● pelaaja sitoutuu käyttämään säännöllisesti joukkueen ilmoittautumisjärjestelmää 

● pelaaja sitoutuu järjestämään perheestään tai tuttavapiiristään toimitsijan kotipeleihin 3-4 krt / 

kausi. Joukkueenjohtaja ohjeistaa ajankohdan ja tehtävän. 

Muut harrastukset  

● pelaajan on pyrittävä sovittamaan muut harrastukset mahdollisimman hyvin 

salibandyharrastukseen  

● pelaajaa kannustetaan omaehtoiseen harjoitteluun  

 

 

7. MAKSUT 

Pelaaja sitoutuu maksamaan sopimuskaudelta: 

• seuran jäsenmaksun 

• seuran kausimaksun 

• joukkueen toimintamaksun 

Seura voi myöntää vapautuksen/hyvityksen maksuista seuraavissa tapauksissa: 

• muutto toiselle paikkakunnalle (yli 50 km päähän hallista) 

• pitkäaikainen sairaus tai loukkaantuminen 

• muu erittäin painava syy 



8. SIIRTYMINEN TOISEEN SEURAAN  

Vapaa siirtoaikaa alkaa 1.6 ja loppuu 30.6. Vapaan siirtoajan päätyttyä siirron toiseen seuraan voi saada 

vain liiton kilpailusääntöjen ja seuran luvalla. 

Pelaajasiirtoja ei hyväksytä, mikäli pelaajalla on seuralle velvoitteita (esim. kausimaksuja) hoitamatta. 

9. SEURAN VELVOLLISUUDET 

Toimiston ja seuran työntekijöiden palvelut ovat pelaajan käytössä. 

Seura kustantaa valmentajien koulutuksen ja järjestää tarvittavat harjoittelupaikat. 

Jäsenedut jäsenmaksua vastaan: 

• varustesopimusten tuomat edut 

• alennus Arena Centerin myymälän tuotteista 

• hallin maksuton käyttö vapailla vuoroilla 

• kuntosalin käyttö (sovittava erikseen joukkueen ja seuran kanssa) 

• vapaa sisäänpääsy edustusjoukkueiden otteluihin 

10. ALLEKIRJOITUKSET 

Olen tutustunut tähän sopimukseen, seuran sääntöihin sekä Suomen Salibandyliiton kilpailusääntöihin ja 

sitoudun noudattamaan niitä. Olen tutustunut Helsingin M-Team ry:n tietosuojaselosteeseen.  

 

Paikka ________________________________ Aika ___ . ___ . 20__ 

Pelaajan allekirjoitus ______________________________________________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus (alle 18 v.) ____________________________________________________________ 

Joukkueenjohtajan allekirjoitus ______________________________________________________________ 

Tätä sopimusta on laadittu kaksi samasanaista kappaletta yksi kummallekin sopijaosapuolelle.  

 


