
KILPAILUJÄRJESTÄJÄN LISENSSI

HAKIJA
Yrityksen nimi Y-tunnus

Katuosoite Postinro Postitoimipaikka

Laskutusosoite Postinro Postitoimipaikka

Laskut sähköpostitse, osoite

VASTUUHENKILÖ
Nimi Syntymäaika

Katuosoite Postinro Postitoimipaikka

Puhelin Sähköposti

KILPAILUTOIMINTA
Lyhyt kuvaus kilpailutoiminnan suunnitelmasta lisenssin voimassaolokaudella.

NIMETYT KILPAILUNJOHTAJAT

Nimi PDGA# Puhelin Sähköposti CO-testin voimassaolo



LISÄTIEDOT
Hakemukseen voi liittää myös liitetiedostoja.

EHDOT
Yleiset ehdot

• Voidaan myöntää jäsenseuran ohella yritykselle tai oikeustoimikelpoiselle yhteisölle
• Jäsenseuroille ilmainen jäsenetu
• Lisenssi oikeuttaa SFL:n alaisen kilpailun järjestämiseen Suomessa

Lisenssinhaltijan velvollisuudet
• Sitoutuu järjestämään kilpailut PDGA:n ja SFL:n ohjeistusten mukaisesti ja noudattamaan kilpailunjärjestäjälle asetettuja 

velvollisuuksia, liiton sääntöjä ja kurinpitosääntöjä
• Sitoutuu käyttämään SFL:n kilpailuhakemusmenetelmää ja kilpailunhallintajärjestelmää
• Vastaa itse kilpailuiden maksuliikenteestä ja sen lainmukaisuudesta
• Vastaa sanktiointimaksujen maksamisesta (SFL laskuttaa sanktiointimaksut lisenssinhaltijalta)
• Vastaa tarvittavien lupien ja maankäyttösopimusten hankkimisesta

Lisenssin hinta
• Lisenssin hinta on 200 euroa / kalenterivuosi
• Maksu maksetaan erillisellä laskulla, joka toimitetaan lisenssin hyväksymispäätöksen yhteydessä

Voimassaolo
• Lisenssi astuu voimaan, kun SFL:n hallitus on hyväksynyt hakemuksen ja maksu näkyy vastaanottajan tilillä
• Lisenssin voimassaolo päättyy automaattisesti kalenterivuoden viimeisenä päivänä

Väärinkäytökset
• SFL:n hallitus voi väärinkäytöksissä tai muissa epäselvissä tapauksissa perua lisenssin ilman takaisinmaksuvelvollisuutta

Muut ehdot
• Lisensoidut kilpailunjärjestäjät julkaistaan SFL:n kotivisuilla
• Mikäli lisenssi haltija aikoo käyttää muita kuin edellä nimettyjä kilpailunjohtajia, tulee heidät hyväksyttää SFL:n hallituksella erikseen
• Lisenssin haltija saa SFL:ltä tuen kilpailujärjestämiseen kilpailunhallintajärjestelmän, neuvonnan ja tuen myötä
• Hyväksytty hakemus toimii sopimuksena osapuolten välillä
• SFL pidättää oikeuden muutoksiin

EHDOT

Pvm          Hyväksytään vuodelle

Paikka          Hyväksytään ehdollisena vuodelle 

Allekirjoitus Ehdot

Nimenselvennys

         Hylätään

Perustelut

Pvm

Paikka

SFL:n edustajan allekirjoitus

Nimenselvennys

HAKIJAN ALLEKIRJOITUS HAKEMUKSEN KÄSITTELY

LÄHETÄ TALLENNA
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