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1. Sopijaosapuolet

1.1. Urheilija 

_____________________________ (nimi) 

_____________________________ (osoite) 

_____________________________ (puhelin) 

_____________________________ (rahastotunnus) 

1.2. Yhteistyökumppani 

____________________________ (nimi) 

____________________________ (Y-tunnus) 

____________________________ (yhteyshenkilö) 

____________________________ (puhelin) 

____________________________ (osoite) 

1.3. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 

Riikka Juntunen (yhteyshenkilö) 

Valimotie 10, 4.krs, 00380 Helsinki (osoite) 

p. 0400 340 091 (puhelin) 

2. Sopimuskausi

Sopimuskausi on ____________________-____________________ 

3. Yhteistyön muodot

Urheilija on yhteistyökumppanin käytettävissä erilaisissa markkinointi- ja 
myynninedistämistehtävissä ______ kertaa sopimuskauden aikana, kuitenkin niin, että nämä 
tehtävät eivät häiritse urheilijan harjoittelu- ja kilpailuohjelman toteuttamista. 
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Yhteistyökumppanilla on oikeus käyttää urheilijan nimeä ja erikseen sovittuja kuvia tai lausuntoja 
sponsorin tuotteiden myynninedistämistoimissa. 

HUOM! Urheilija voi sopia vain omista oikeuksistaan. Urheilijalla voi olla sopimusta rajoittavia 
velvoitteita Lajiliitolle tai Suomen Olympiakomitealle esimerkiksi kuuluessaan valmennusryhmiin, 
saadessaan muuta valmennustukea tai osallistuessaan arvokilpailuihin. 

4. Reilun pelin säännöt

Mikäli urheilijan todetaan rikkoneen voimassaolevia urheilun antidoping-säännöstöjä tai muita 
urheilun eettisiä säännöstöjä, on yhteistyökumppanilla oikeus purkaa sopimus välittömästi. 

5. Korvaus

Yhteistyökumppani maksaa sopimuskorvauksena ___________________€ Suomen Urheilijoiden 
Tukisäätiön valmennusrahastoon tilille Nordea Pankki Suomi Oyj FI49 1562 3000 1034 91. 

Urheilija vastaa mahdollisista sopimustulon veroseuraamuksista. 

6. Sopimuserimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen lakia ja oikeusnormistoa. 
Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan 
osapuolten välisin neuvotteluin.  

7. Sopimuskappaleet

Tätä sopimusta on tehty kolme samanlaista kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle. Urheilija 
toimittaa sopimuksesta kopion Suomen Urheilijoiden Tukisäätiölle. 

Päivämäärä ja paikka: _____________________________________ 

____________________ ____________________ ____________________ 
Urheilija Yritys Suomen Vammaisurheilu 
allekirjoitus ja allekirjoitus ja  ja -liikunta VAU ry 
nimenselvennys nimenselvennys allekirjoitus ja 

nimenselvennys 




