Hyvinkää Ringette ja vastuuvalmentaja /valmentaja ______________________________ovat tänään
tehneet sopimuksen seuran ___________________________ joukkueen valmennustehtävien hoitamisesta.

SOPIMUSAIKA
Tämä sopimus tulee voimaan heti, kun se on asianmukaisesti allekirjoitettu ja on voimassa sopimuskauden.

1. VALMENTAJAN VELVOITTEET
toimii _______________________ valmentajana kaudella 20___ - 20___
Sopimuskausi on ___________________________
Valmentaja sitoutuu noudattamaan joukkueen johdon ja valmentajien yhdessä laatimaa ja hallituksen
hyväksymää toimintasuunnitelmaa ja talousarviota, sekä toimimaan joukkueen laatiman yhteisen tavoitteen
mukaisesti.
Valmentaja sitoutuu noudattamaan seuran toimintaohjetta ja valmentajan tehtäväkuvausta (Liite). Valmentajan
on käyttäydyttävä niin, ettei hän menettelyllään tai käyttäytymisellään kilpailutilanteessa tai sen ulkopuolella
aiheuta vahinkoa joukkueille, seuralleen, lajilleen tai urheilulle yleensä. (kts. Liite Epäurheilijamaisen
käyttäytymisen muodot)
Valmentaja sitoutuu noudattamaan ringeten kilpailutoimintaa sääteleviä sääntöjä ja määräyksiä.
Sopimuskauden aikana valmentajan on noudatettava seuran tekemiä mainossopimuksia ja käytettävä seuran
tilaisuuksissa seuran johdon määräämiä varusteita.
Valmentaja sitoutuu kokoamaan edustusjoukkueen seuran antamien raamien mukaisesti ja neuvottelemaan
pelaajien kanssa oheisen liitteen mukaisen pelaajasopimuksen yhdessä joukkueenjohdon kanssa. Joukkueen
kokoonpano on esitettävä ja hyväksytettävä seuran hallituksella.
Valmentaja sitoutuu kohtuullisessa määrin edustamaan seuraa pr- tai kaupallisissa tilaisuuksissa.

2. SEURAN VELVOITTEET
Seura pyrkii järjestämään joukkueille resurssiensa mukaan sekä urheilulliset että sosiaaliset
näkökohdat huomioon ottaen riittävät ja kohtuulliset harjoitus- ja kilpailumahdollisuudet.
Seura hankkii tarvittaessa valmentajille valmentajakoulutusta erillisen koulutusohjelman mukaisesti.
Seura vastaa valmentajien vakuuttamisesta Suomen Ringetteliiton lisenssillä.
Joukkue maksaa tämän sopimuksen sopijapuolena olevalle vastuuvalmentajalle / valmentajalle
sopimuskauden aikana kulukorvausta enintään ___________€. (LIITE).
Korvaus maksetaan kuluerittelyä vastaan siten, että puolet maksetaan 31.12.20__ mennessä ja
loput kauden päätyttyä sen jälkeen kun seuran edellyttämät velvoitteet on täytetty.

3. SOPIMUKSEN PURKAMINEN/PURKAUTUMINEN
Ensisijaisesti erimielisyydet pyritään ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin, joihin pyydetään tarvittaessa
Ringetteliiton asiantuntija-apua. Mikäli neuvotteluissa ei päästä ratkaisuun, antavat sopijapuolet erimielisyyden
puolueettoman välimiehen ratkaistavaksi. Mikäli välimiehestä ei päästä yksimielisyyteen, käytetään Ringetteliiton
valitsemaa välimiestä.
Mikäli valmentaja rikkoo omia velvoitteitaan kesken sopimuskauden, käsittelee seuran hallitus asian viipymättä
tiedon saatuaan ja on oikeutettu erottamaan valmentaja toimestaan, mikäli havaitaan, että tämän sopimuksen
alaisia ehtoja on rikottu.
Mikäli jompikumpi osapuoli ei noudata tämän sopimuksen ehtoja, on se irtisanottavissa toisen osapuolen
toimesta. Mikäli jompikumpi osapuoli haluaa purkaa sopimuksen ilman toisen osapuolen suostumusta, kun
sopimusta ei ole rikottu, on sopimuksen purkua haluava osapuoli velvoitettu maksamaan 1.000,00 € sopimuksen
purkamisesta. Sopimuksen voimassaolo päättyy sen irtisanomista seuraavan kalenterikuukauden kuluttua.
Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Hyvinkäällä _______ päivänä ____________ kuuta 20______

______________________________
Hyvinkää Ringeten puheenjohtaja

________________________________

