VAKIOVUORON SOPIMUSEHDOT 2021 – 2022
SISÄPYÖRÄILY
Sopimuskausi
Sopimuskausi on määräaikainen 1.10.2021 - 30.4.2022.

Vuoron käyttöoikeudet, vakiovuoroasiakkaan maksut ja vuoron tai sopimuksen siirto
Vakiovuorosopimus on määräaikainen. Sopimus alkaa joko sopimuskauden alusta tai sopimuksen tekohetkestä.
Vakiovuoron saaminen Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston tai Hankenin hintaan edellyttää, että vuorolle osallistuvat
kuuluvat em. ryhmiin. Jos vuorolle osallistuu muita kuin em. ryhmiin kuuluvia, UniSportilla on oikeus laskuttaa
vuorosta Normaali hinta –asiakasryhmän mukaisesti.
Varatun kauden aikaiset vuorot laskutetaan UniSportin voimassaolevan hinnaston ja vakiovuorosopimuksen
mukaisesti. Kaikki sopimuskauden vuorot laskutetaan, myös käyttämättömät. Vakiovuorot laskutetaan neljä kertaa
sopimuskaudessa (helmikuu, toukokuu, syyskuu ja marraskuu). Laskun toimitustavat ovat sähköposti, verkkolasku
tai paperilasku. Paperilaskun toimituskulut ovat 5 €/lasku. Lasku voidaan halutessa maksaa kokonaisuudessa myös
asiakaspalvelussa käyttäen esimerkiksi työnantajan tarjoamia liikuntaetuuksia. Vakiovuorolaskujen maksuehdot
noudattavat Helsingin yliopiston maksuehtoja. Maksuaika on 14 päivää. Maksun viivästyessä asiakas vastaa
viivästyskorosta 8% sekä mahdollisista perintäkuluista. Vakiovuoromaksujen laiminlyönti aiheuttaa vuoron
menetyksen.
Vakiovuoron aikaa ja paikkaa on mahdollista muuttaa veloituksetta yhden kerran sopimuskaudella (jos vapaita
vuoroja on tarjolla). Seuraavista muutoksista peritään 30 euron maksu muutosta kohden. Vakiovuoroasiakkaalla on
oikeus siirtää koko sopimus kolmannelle osapuolelle, joka tulee vastaamaan sopimusvelvoitteista siirtopäivästä
lähtien. Siirto tulee voimaan, kun vakiovuoroasiakas on kirjallisesti ilmoittanut siirrosta UniSportille ja UniSport on
hyväksynyt siirron. Siirtotapauksessa vakiovuoron hinta määräytyy aina voimassaolevan hinnaston mukaisesti ja
uuden vakiovuoroasiakkaan asiakasryhmän mukaisesti.
Vakiovuoroilla ei saa harjoittaa liiketoimintaa. Vakiovuoroasiakas ei voi palkata UniSportin ulkopuolista ohjaajaa ilman
UniSportin lupaa.

Vuoron peruutus UniSportin toimesta
Unisportilla on oikeus perua vuoro ottelu-, kilpailu- tai muun tapahtuman järjestämisen tai tilojen huollon vuoksi.
Mahdollisista peruutuksista UniSport on velvollinen ilmoittamaan vuoron yhteyshenkilölle kohtuullisen ajan sisällä.
Vuorosta ei tällöin peritä maksua. Liikuntatilat voidaan sulkea tai aukioloaikoja lyhentää pyhäpäivien yms. vuoksi.
UniSport pidättää oikeuden sulkea liikuntakeskuksen siitä riippumattomista syistä (esim. vesivahinko).

Toiminta liikuntakeskuksessa
Vakiovuorokäyttäjien on ilmoittauduttava asiakaspalvelupisteeseen. Vuorolla saa käyttää salin varusteisiin kuuluvia
välineitä, jotka on käytön jälkeen palautettava paikoilleen vuoron ajan puitteissa. Vakiovuorolle sovittua aikaa ei
saa ylittää.
UniSport ei vastaa käyttäjien henkilövahingoista eikä henkilökohtaiseen omaisuuteen kohdistuvista vahingoista.
Vuoron käyttäjät sitoutuvat noudattamaan liikuntatilojen järjestyssääntöjä ja henkilökunnan ohjeita. Lisäksi vuoron
käyttäjä on velvollinen korvaamaan kiinteistölle tai kalustolle tahallisesti tai tuottamuksella aiheutetut vahingot.
Käyttäjät toimivat vuorolla omalla vastuullaan ja ovat itse vastuussa terveydentilastaan.
Kuntosalin tai muiden palveluiden käyttö ei sisälly vakiovuorosopimukseen. Muista palveluista peritään hinnaston
mukainen asiakasryhmään perustuva maksu.

Vakiovuorosopimuksen irtisanominen
Määräaikainen vakiovuorosopimus on voimassa koko sopimuskauden. Mikäli vakiovuoroasiakkaan toimintaedellytykset
oleellisesti muuttuvat, pitkä sairaus (ei koske yhdistyksiä ja yrityksiä), konkurssi tai muu vastaava
toimintaedellytyksiä merkittävästi rajoittava tekijä, on vakiovuoroasiakkaalla mahdollisuus irtisanoa sopimus kesken
määräajan. Irtisanomispyyntö on tehtävä kirjallisesti syyt todentaen, ao liikuntakeskuksen vakiovuorovastaavalle.
Irtisanomisen voimaantulo määritellään ilmoitusajankohdan ja todistuksen osoittaman ajan perusteella.
Mikäli vakiovuoroa ei käytetä sopimuksen mukaisesti, esimerkiksi jäljet jätetään siivoamatta tai vuoron aika ylitetään
toistuvasti, on Unisportilla oikeus irtisanoa vakiovuorosopimus kesken sopimuskauden.
UniSport pidättää oikeuden sopimusehtoihin. Jos sopimusehtoja muutetaan kesken kauden, muutoksesta ilmoitetaan
neljä (4) viikkoa aikaisemmin sähköpostitse vakiovuoron yhteyshenkilölle. Mikäli ehdot muuttuvat merkittävästi, vuoron varaajalla on mahdollisuus irtisanoa vakiovuorosopimus ilman erillistä syytä.
Vakiovuorosopimuksen yhteyshenkilöllä on velvollisuus informoida kyseistä vuoroa käyttävää ryhmää
sopimuksen ehdoista, mahdollisista peruutuksista sekä muista vuoroa koskevista muutoksista.

