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Kilpailun järjestäminen yhteistyössä Enymind Oy:n kanssa
(Enymind Oy osallistuu itse kilpailun järjestämiseen) 

Kilpailun järjestäjän, eli asiakkaan velvollisuudet
Asiakkaan roolissa voivat toimia ainoastaan Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n ja sen jäsenjärjestöjen 
rekisteröidyt jäsenyhdistykset, kuten kerhot ja seurat. Asiakkaan eli kilpailun järjestäjän järjestämällä 
kilpailulla tulee olla Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n tai sen jäsenjärjestön myöntämä virallinen kilpailulupa. 
Kilpailun järjestäjä on velvollinen toimimaan Suomen urheilusäännöstön edellyttämällä tavalla ennen 
kilpailua, kilpailun aikana ja kilpailun jälkeen. 

Kilpailun järjestäjä on velvollinen hankkimaan kaikki Suomen urheilusäännöstön vaatimat toimitsijat kilpailua 
varten. Sääntöjen osoittamalla osalla järjestäjistä tulee myös olla virallinen ja voimassa oleva 
toimitsijalisenssi. Enymind Oy toimii kilpailua edeltävänä aikana, sekä kilpailun aikana yhteistyössä kilpailun 
johtajan, sekä kilpailun ajanottopäällikön kanssa. 

Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan muutoksista kilpailun lisämääräyksissä, sekä toimitsijoissa vähintään 3 
täyttä vuorokautta ennen kilpailun alkamispäivämäärää. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan muutoksista 
kilpailija(lähtö)luetteloissa vähintään 1 täyttä vuorokautta ennen kilpailun alkamispäivämäärää. Kilpailun 
peruuttamisesta ja/tai sopimuksen purkamisesta on ilmoitettava vähintään 1 täyttä kalenteriviikkoa ennen 
kilpailun alkamispäivämäärää. 

Käytettäessä sähköistä ajanottoa, kilpailun järjestäjä on velvollinen toimittamaan kilpailupaikalla sijaitsevalle 
ajanottopisteelle/-pisteille katkeamattoman sähkönsyötön (valovirta 230V). Hyväksyttävistä, mahdollisista 
sähköntuotantotavoista mainittakoon valtakunnan verkko, aggregaatti ja invertterillä varustettu akusto. 

Enymind Oy:n velvollisuudet
Enymind Oy on velvollinen noudattamaan Suomen urheilusäännöstössä mainittavia asioita ja vastaa omassa 
toiminnassaan ilmenevistä puutteista. Enymind Oy vastaa omissa tai toimittamissaan laitteistoissa, 
ohjelmistoissa tai palveluissa ilmenevistä virheistä sekä vallitsevaan sopimukseen nähden myös puutteista. 

Kilpailupaikalla toimiva Enymind Oy edustaja ei ole luvallinen/velvollinen toimimaan kilpailun 
toimitsijatehtävissä, kuten ajanottopäällikkönä. 

Enymind Oy on velvollinen selvittämään ennen kilpailua, yhteistyössä kilpailun järjestäjän kanssa, että kaikki 
sääntöjen velvoittavat ja näissä sopimusehdoissa mainittavat velvollisuudet toteutuvat. 

Vastuun jakautuminen ja lisähuomiot
Enymind Oy ja asiakkaan välille solmitaan aina kirjallinen sopimus, jossa liitteenä yleiset sopimusehdot, sekä 
tämä dokumentti. Sopimus on pitävä vasta, kun molemmat osapuolet ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet 
sen. 

Kilpailun järjestäjä sekä Enymind Oy vastaavat molemmat omista velvollisuuksistaan ja niiden täyttämisestä. 

Enymind Oy ei vastaa asiakkaan muualta hankkimista laitteistosta, ohjelmistoista eikä muista palveluista. 
Enymind Oy ei vastaa tapauksista, joissa voidaan todeta, että Enymind Oy toimittaman laitteiston, 
ohjelmiston tai palvelun virhetoiminta johtuu asiakkaan tai käyttäjän virheestä tai laiminlyönnistä. 

Tämä dokumentti on täydennystä yleisille sopimusehdoille.
Tämä asiakirja on digitaalisesti allekirjoitettu.


