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Tapahtuman järjestäjä on Koolle Oy, 2746408-3 (myöh. “Järjestäjä”).

TILAUSEHDOT
1. Teijo Uphill Challenge -tapahtuma järjestetään Teijolla (Salossa). Firmasarja
1.10.2021 ja yleisösarja 2.10.2021.
2. Tapahtumaan osallistutaan ostamalla osallistumisoikeus yksilö-, pari-, joukkue- tai
firmasarjaan. Joukkue- ja firmasarjassa joukkueessa on 4-6 henkilöä.
3. Ilmoittamalla joukkueen tapahtumaan, hyväksyt alla kerrotut sopimusehdot.
4. Tilauksen yhteydessä ilmoittajan on myös perehdyttävä “Ohjeita
osallistujalle”-dokumenttiin tapahtuman internetsivulla (www.teijouphillchallenge.fi)
5. Mikäli joukkueen jäsenet eivät ilmoittautumishetkellä ole tiedossa, ilmoittaja on
velvollinen ilmoittamaan tiedot järjestäjälle 30.8.2021 mennessä.
6. Järjestäjällä on oikeus hylätä ilmoittautuminen puutteellisten tietojen vuoksi.
7. Osallistumisoikeus laskutetaan heti ilmoittautumisen jälkeen, maksuehto 14pv netto.
Verkkokaupassa maksu tapahtuu ilmoittautumisen yhteydessä.

SOPIMUSEHDOT
1. Sopimus on luonteeltaan kertasopimus.
2. Järjestäjä on velvollinen järjestämään sovitunlaisen tapahtuman sovittuna aikana.
3. Järjestäjä vastaa siitä, että sen vastuulla olevat tehtävät tehdään sopimuksen
mukaisesti, huolellisesti ja tehtävien edellyttämällä ammattitaidolla. Järjestäjällä
on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla.
4. Alihankkijan tuottamiin palveluihin (esim. Majoitus- ja bussikuljetukset)
sovelletaan soveltuvin osin ko. palvelun omia sopimusehtoja.
5. Järjestäjällä on oikeus tehdä vähäisiä muutoksia sisältyviin palveluihin
perustellusta syystä. Järjestäjä pyrkii siihen, että muutoksista aiheutuu
Asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Järjestäjä ilmoittaa muutoksista
mahdollisuuksien mukaan ennalta.
6. Järjestäjällä on oikeus purkaa sopimus, mikäli tapahtumaan on 30.8.2021
mennessä ilmoittautunut liian vähän osallistujia, tai muusta perustellusta syystä

(esim. tartuntataudista johtuvat poikkeusolosuhteet, tai siihen verrattava
tilanne)
7. Osallistumisoikeus voidaan jälleenmyydä ainoastaan Järjestäjän suostumuksella.
8. Järjestäjällä on oikeus käyttää kaikkea kuva- ja videomateriaalia tulevassa
markkinoinnissaan. Kuvia käytetään hyvän tavan mukaisesti.
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9. Sopimuksen muutokset
Järjestäjällä on oikeus purkaa sopimus, jos osallistumisoikeutta ei ole maksettu
maksuehdon mukaisesti.
10. Palvelun virheet
Palvelun virheistä on ilmoitettava välittömästi Järjestäjälle, joka vastaa virheen
selvittämisestä. Järjestäjän vastuu virheestä rajoittuu sen korjaamiseen.
Järjestäjä ei vastaa ylivoimaisesta esteestä (Järjestäjän
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva seikka esim. Sää, tulipalo,
sähkökatko, lakko tai muu vastaava syy, joka estää tai tekee sopimuksen
täyttämisen kohtuuttoman vaikeaksi) johtuvasta virheestä tai viivästyksestä.
Järjestäjä ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta.
11. Maksuehdot
Osallistumisoikeus laskutetaan joko ilmoittautumisen yhteydessä (verkkokauppa) tai
heti joukkueen ilmoittauduttua (maksuehto 14 päivää netto).
Osallistumisoikeuden hinta määräytyy ilmoittautumisajankohdan mukaisesti: tarkat
hintaportaat ilmoitetaan tapahtuman verkkosivulla (www.teijouc.fi). H
 innat sis. alv
10%. Viivästyskorko korkolain mukaisesti.
Firmasarjan osallistuminen veloitetaan ylläolevien ehtojen mukaisesti, oman
hinnaston mukaan (www.teijouc.fi) ja hintoihin lisätään 24% alv.

12. Vakuutukset
Osallistuja on itse vastuussa riittävästä vakuutusturvasta, järjestäjällä on
tapahtumaan järjestelyt kattava vastuuvakuutus.

