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SPONSOROINTISOPIMUS	  
	  

Yritys	  Oy,	  [täytä	  osoite],	  jäljempänä	  Yritys,	  ja	  salibandyseuran	  BLACKBIRDS	  United	  [x-‐xx]-‐
joukkue,	  jäljempänä	  joukkue,	  ovat	  tehneet	  seuraavan	  sopimuksen.	  
	  

1	   Sopimuksen	  kohde	  
	  

Sopimuksen	  kohteena	  on	  [x-‐xx]:n	  joukkueen	  sponsorointi	  yrityksen	  toimesta	  tässä	  
sopimuksessa	  kuvatulla	  tavalla.	  
	   	  

2	   Sponsorointi	  (rastita	  valitut	  kohdat)	  
	  
2.1 Joukkueen	  Peliasu	  
	  

a) Yritys	  varaa	  joukkueen	  peliasusta	  mainospaikan	  [x]	  sopimuksen	  liitteenä	  olevan	  
Peliasun	  mainospaikkojen	  kartan	  mukaisesti,	  jonka	  hinta	  on	  [x]	  €	  

b) Lisäksi	  yritys	  maksaa	  logon	  painatuskulut	  paitaan	  [x]	  €.	  
c) Yritys	  toimittaa	  joukkueelle	  asuun	  painettavaksi	  haluamansa	  logon	  [14]	  päivän	  

kuluessa	  tämän	  sopimuksen	  tekemisestä	  painatukseen	  sopivassa	  muodossa.	  
d) Joukkue	  ei	  vastaa	  logon	  painatuskuluista	  tai	  muista	  asumainonnan	  

tuotantokustannuksista	  
	  

2.2 	  	  	  	  	  	   Joukkueen	  Internet-sivut	  	  
	  

a) Yritys	  ei	  sponsoroi	  peliasua,	  mutta	  varaa	  joukkueen	  internet-‐sivuilta	  paikan	  logonsa	  
näkyvyydelle	  hintaan	  [x]	  €	  

	  
Joukkue	  sijoittaa	  Yrityksen	  logon	  internet-‐sivuilleen	  valitsemaansa	  paikkaan	  muiden	  
sponsorointilogojen	  keskuuteen	  14	  päivän	  kuluessa	  siitä	  kun	  Yritys	  on	  toimittanut	  
joukkueelle	  logonsa	  internet-‐sivuille	  sopivassa	  muodossa.	  
	  

2.3 	  	  	  	  	  	  	  Laskutus 
	  
	   Joukkue	  lähettää	  Yritykselle	  laskun	  tämän	  sopimuksen	  mukaisesti	  kokonaissummasta.	  
	  
	   Yritys	  maksaa	  painatuskulut	  suoraan	  Woimapainolle	  ja	  muut	  maksut	  joukkueelle.	  
	   	  
3 Muu	  yhteistyö	  
	  
	   Joukke	  voi	  tarjota	  Yritykselle	  muuta	  yhteistyötä,	  esim.	  palkintojen	  jakamista	  

ottelutapahtumissa	  tai	  talkootyötä	  käytäntönsä	  mukaisesti.	  Näistä	  sovitaan	  erikseen.	  
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4	   Sopimuksen	  kesto	  
	  

Sopimus	  on	  voimassa	  yhden	  pelikauden	  [31.6.2012]	  asti.	  Joukkue	  pitää	  Yrityksen	  logon	  
peliasuissa	  ja	  internet-‐sivuillaan	  sekä	  tarjoaa	  muuta	  yhteistyötä	  sopimuksen	  kestoajan	  
sovitusti.	  Joukkueella	  on	  oikeus,	  mutta	  ei	  velvollisuutta,	  pitää	  yrityksen	  logo	  peliasuissa	  
sopimuksen	  kestoajan	  jälkeenkin.	  Peliasut	  ovat	  joukkueen	  käytössä	  yleensä	  kahden	  
kauden	  ajan,	  jonka	  jälkeen	  ne	  voivat	  jatkaa	  elinkaartaan	  nuorempien	  ikäluokkien	  
käytössä.	  
	  

5	   Maksuehdot	  
	  

Laskun	  maksuehto	  on	  14	  päivää	  laskun	  päiväyksestä.	  Viivästyskorko	  on	  lain	  mukainen.	  
Yrityksen	  laskuosoite	  on	  sama	  kuin	  yllä	  mainittu,	  ellei	  Yritys	  muuta	  ilmoita.	  

	  
6	  Muut	  Sopimusehdot	  
	  
6.1	  	   Force	  majeure	  
	  

Kumpikaan	  sopijapuoli	  ei	  vastaa	  viivästyksistä	  ja	  vahingoista,	  mikäli	  jokin	  sopimuksen	  
tapahtumista	  ei	  toteudu	  tai	  peruuntuu	  force	  majeure	  -‐syistä.	  	  Force	  majeure-‐syitä	  ovat	  
luonnonmullistukset,	  sota,	  lakot	  sekä	  muut	  osapuolista	  riippumattomat	  syyt.	  
	  

6.2	   Reklamointi	  ja	  vastuut	  
	  

Jos	  Yritys	  ei	  toimita	  logoaan	  joukkueelle	  sovitussa	  aikataulussa,	  joukkue	  ei	  vastaa	  siitä	  
ehtiikö	  se	  paitojen	  painatukseen.	  Tällaisessa	  tilanteessa	  Yritys	  on	  kuitenkin	  velvollinen	  
maksamaan	  tämän	  sopimuksen	  mukaiset	  maksut.	  	  	  
	  
Jos	  Yritys	  katsoo,	  että	  joukkue	  ei	  ole	  täyttänyt	  tämän	  sopimuksen	  mukaisia	  
velvoitteitaan,	  	  
tulee	  sen	  kahden	  viikon	  sisällä	  laiminlyönnistä	  reklamoida	  joukkuetta	  ja	  esittää	  
neuvottelujen	  käynnistämistä.	  Joukkue	  ei	  ole	  velvollinen	  suorittamaan	  Yritykselle	  
minkäänlaista	  hyvitystä	  tai	  korvausta	  ellei	  reklamointia	  ole	  esitetty	  tämän	  mukaisesti.	  
Kaikissa	  tilanteissa	  joukkueen	  ja	  BlackBirds	  United	  seuran	  vastuu	  rajoittuu	  sopimuksen	  
mukaisten	  maksujen	  palauttamiseen.	  
	  
Yritys	  vastaa	  siitä	  että	  se	  omistaa	  kaikki	  tarvittavat	  oikeudet	  logoonsa	  ja	  on	  oikeutettu	  
luovuttamaan	  sen	  joukkueelle	  tömän	  sopimuksen	  mukaiseen	  käyttöön.	  Yritys	  vastaa	  
myös	  muuten	  logonsa	  lainmukaisuudesta.	  

	  
6.3	  	  	  	   Mahdolliset	  erimielisyydet	  
	  

Tästä	  sopimuksesta	  mahdollisesti	  aiheutuvat	  erimielisyydet	  pyritään	  ensisijaisesti	  
ratkaisemaan	  neuvotteluteitse.	  Osapuolet	  sitoutuvat	  neuvottelemaan	  
erimielisyyksistään	  vähintään	  kuukauden	  ennen	  kuin	  vievät	  riidan	  käräjäoikeuteen.	  
Tästä	  sopimuksesta	  aiheutuvat	  riidat	  ratkaistaanTuusulan	  käräjäoikeudessa.	  
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7	  	  	  	   Sopimuskappaleet	  
	  
	   Tätä	  sopimusta	  on	  tehty	  kaksi	  samansisältöistä	  kappaletta,	  yksi	  kummallekin	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  sopijapuolelle.	  
	  
	  

	  
Keravalla	  	  	  	  ____/____	  2011	  
	  
Yritys	  Oy	  	  	   BLACKBIRDS	  United,	  x-‐xx-‐joukkue	  
	  
	  
	  
[Nimenselvellys]	   xxxxx	  xxxxxxxxx	  
Asema	  Yrityksessä	   joukkueenjohtaja	  

	  
	  

Liite:	  Peliasun	  mainospaikkojen	  kartta	  


