
 

 

1. OSAPUOLET 

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

2. PELAAJAN TIEDOT 

Joukkue _____________________________________ 

Henkilötunnus ________________________________ 

Osoite __________________________________________________________________________________ 

Sähköposti ____________________________________ Puhelinnumero ___________________________ 

Vakuutusnumero _______________________________ Vakuutusyhtiö____________________________ 

Merkitse vakuutusnumero vain, jos pelaajalla on tapaturmavakuutus, joka kattaa kilpaurheilun ja on 

voimassa koko sopimuskauden. Tällöin Salibandyliiton vakuutusta ei tarvita. 

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

___ nimi ___ kuva ___ syntymäaika 

3. SOPIMUSKAUSI 

Sopimus on määräaikainen ja voimassa enintään yhden pelikauden kerrallaan. 

Sopimus astuu voimaan allekirjoitushetkellä. 

Sopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista 30.4.20___ 

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

4. 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. 

5. JOUKKUEESEEN SITOUTUMINEN 

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

• pelaaja saa olla pois joukkueen tapahtumista vain pätevästä syystä 

• ilmoitettava poissaoloista ja niiden syystä valmennukselle mahdollisimman ajoissa 

 



6. TERVEYDENTILA JA PÄIHTEET 

Pelaajan on annettava joukkueenjohdolle kaikki terveydentilaansa koskevat tiedot, joilla voi olla vaikutusta 

hänen harrastamiseensa. 

Pelaaja ei saa käyttää alkoholia, päihteitä tai tupakkatuotteita (mm. nuuska) seuran toimintaan liittyvien 

tilaisuuksien yhteydessä. 

7.  EDUSTAMINEN JA VARUSTEET 

Pelaaja ei saa toiminnallaan aiheuttaa negatiivista julkisuutta seuralle tai joukkueelle. 

Pelaajan on käyttäydyttävä moitteettomasti edustaessaan seuraa. 

Pelaajan on käytettävä peleissä seuran peliasua ja pukeuduttava joukkueen tapahtumiin joukkueen 

ohjeistuksen mukaisesti. 

8. MAKSUT 

Pelaaja sitoutuu maksamaan sopimuskaudelta: 

• seuran jäsenmaksun 

• seuran kausimaksun 

• joukkueen toimintamaksun 

9. 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. 

10. 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 

11. 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 ______________________________________________________________________ 

Joukkueenjohtajan allekirjoitus ______________________________________________________________ 

Tätä sopimusta on laadittu kaksi samasanaista kappaletta yksi kummallekin sopijaosapuolelle. 


