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Sopimuksen osapuolet
XXXXX (jäljempänä Tilaaja) sekä Yhteyshenkilön yhteystiedot

Parkour Akatemia Oy (jäljempänä Toimittaja)
Y-tunnus: 2602578-3
Yhteyshenkilö:
Laskutus ja sopimusasioissa:
Rasmus Kuvaja, Talouspäällikkö
rasmus.kuvaja@parkourakatemia.fi, 0505533442

Muissa asioissa:
Suvi Ekroos, Vastaava tuottaja
suvi.ekroos@parkourakatemia.fi, 050 427 0827

Sopimuksen tarkoitus
Sopimuksella sovitaan Parkour-palveluiden tuottamisesta tilaajalle.
Palveluun kuuluu Loikkakopla-etäkerhokokonaisuuden materiaalien
avulla toteutettavien opetussisältöjen saattaminen Tilaajan käyttöön
kerhotoiminnan järjestämiseksi. Tilaaja järjestää kerhot koulun salissa
Toimittajan tuottamien virtuaalisten mobiilipeliohjeistusten avulla.

Lisäksi sopimuksella voidaan sopia Parkourpolku-työkirjojen
ostamisesta ja Loikkakopla-ohjaajien kouluttamisesta.

Sopimuskausi
Tällä sopimuksella sovitaan palveluiden tuottamisesta ajalle
15.8.-31.5.2022. Sopimuskautena Tuottaja sitoutuu tuottamaan
tilaajalle virtuaaliohjeistuksen viikoittain toistuvaan kerhoon/kerhoihin
sekä mahdollisesti Parkourpolku-työkirjoja ja Loikkakopla-
ohjaajakoulutuksen. Tarkemmat määrät kaikista edellä mainituista
ilmoitetaan erikseen Tilaajan toimesta verkkosivustolla täytettävän
lomakkeen avulla syksyn osalta 20.8.2021 mennessä osoitteessa
www.parkourakatemia.fi/loikkakopla-maarat
(jäljempänä Määrälomake). Tilaaja sitoutuu tilaamaan tällä
sopimuksella vähintään yhden Loikkakopla-kerhon sisällön syksylle
2021. Määrälomakkeessa määrittyy tarkemmin, koskeeko Loikkakopla
-materiaalien käyttöoikeus syyslukukautta 2021 vai myös
kevätlukukautta 2022.

Sopimuksen sisältö: LOIKKAKOPLA
Tilatuista Loikkakoplan avulla järjestetyistä kerhoista laskutetaan
seuraavasti:

● Yksi kerho: 590€/lukukausi
● Kaksi kerhoa 1080€/lukukausi
● Lisäkerhot kolmannesta kerhosta alkaen +350€

/lukukaisi
Hintoihin lisätään alv 24%.

http://www.parkourakatemia.fi/loikkakopla-maarat
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Yhdellä kerholla tarkoitetaan lukukauden (kevät tai syksy) aikana
enintään 15 kertaa kokoontuvaa opetusryhmää. Usein kerho
kokoontuu kerran viikossa pääsääntöisesti samaan aikaan samassa
tilassa, mutta Tilaaja voi halutessaan järjestää toisinkin. Yhdellä
koululla ja kunnalla voi olla useampi kerho.

Mahdollisista lisäkerhoista, joissa Loikkakopla -materiaaleja ja
-opetussisältöjä käytetään jo Määrälomakkella sovittujen lisäksi
voidaan sopia kirjallisesti (esim. sähköpostitse) lomakkeen täyttämisen
jälkeenkin. Lisäkerhoista laskutetaan yllä olevan hinnaston mukainen
summa.

Sopimuksen sisältö: PARKOURPOLKU
Parkourpolku-työkirjat tilataan lähetetään Tilaajalle elo-syyskuun 2021
aikana Määrälomakkeella ilmoitettuun toimitusosoitteeseen. Työkirjat
jaetaan oppilaiden käyttöön ja niitä yksityishenkilöt voivat käyttää
vapaasti sopimuskauden jälkeenkin. Työkirjan hinta on 25€/työkirja ja
jos niitä tilataan yli 60kpl yhdessä tilauksessa, hinta on 22€/työkirja.
Hintoihin lisätään alv 10%.Tilaaja voi halutessaan tilata lisää työkirjoja
sähköpostitse Määrälomakkeen täyttämisen jälkeen.

Sopimuksen sisältö: LOIKKAKOPLA-OHJAAJIEN KOULUTUKSET
Tilaaja järjestää Loikkakoplaa käyttävien kerhojen valvojien/ohjaajien
koulutusta. Jos sopimuksen puitteissa tilattavia Loikkakopla kerhoja on
sopimuskaudella yli 5 on koulutus kaikille ko. Kunnan
Loikkakopla-kerhojen valvojille maksuton. Muutoin hinta on 120€
/koulutettava + alv 24%.

Koulutus koostuu kolmesta 1,5h etäkoulutuksen kokonaisuudesta,
jotka järjestetään Zoomin välityksellä (Ke 18.8., Pe 20.8. ja Ke 25.8.
aina klo 10-11:30). Koulutukset tallennetaan ja ne ovat koulutuksen
tilanneiden katsottavissa myös koulutuksen jälkeen. Etäkoulutusten
ajankohta ilmoitetaan Määrälomake-sivulla:
www.parkourakatemia.fi/loikkakopla-maarat.

Materiaalien käyttöoikeudet
Tilaaja, kerhojen valvojat ja kerholaiset voivat vapaasti käyttää
Toimittajan luomaa etäopetusmateriaalia viikoittain kerhoissa, joiden
lukumäärä ja tiedot ovat kirjattu verkkosivuilla täytettävään
Määrälomakkeeseen (tai kirjallisesti sovittu muutokset tähän).

Loikkakoplan viikoittaiset sisältöjä käytetään verkkosivujen kautta,
jonne Tilaajan yhteyshenkilölle toimitetaan tarvittavat kerhokohtaiset
tunnukset ja salasanat, jotka lähetetään 15.8.2021, mikäli sopimus on
allekirjoitettu ja Määrälomake on täytetty ja lähetetty.

Sisällöt ovat käytettävissä niiden lukukausien ajan, jolle Tilaaja on
ilmoittanut tilaavansa Loikkakopla-kerhoja. Tämän jälkeen sisällöt

http://www.parkourakatemia.fi/loikkakopla-maarat
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poistuvat Tilaajan käytöstä, eikä Tilaajalla ole oikeutta käyttää niitä,
ellei sopimusta jatketa tai uutta tilausta lukukaudelle tehdä.

Materiaalia ja opetussisältöjä tulee käyttää/katsoa vain Toimittajan
Tilaajalle luovuttaman verkko-osoitteen kautta kerhokohtaisilla
tunnuksilla. Tilaajalla ei ole oikeutta käyttää materiaalia ja
opetussisältöjä näiden sovittujen kerhojen ulkopuolella, luovuttaa sitä
eteenpäin, tallentaa tai kopioida materiaalia tai opetussisältöjä.
Sovituilla kerhoilla tarkoitetaan Määrälomakkeella ilmoitettuja kerhoja
tai tämän täyttämisen jälkeen kirjallisesti näiden lisäksi sovittuja
kerhoja.

Parkourpolku-työkirjat lähetetään Tilaajalle elo-syyskuun 2021 aikana
Määrälomakkeella ilmoitettuun toimitusosoitteeseen. Työkirjat jaetaan
oppilaiden käyttöön ja niitä yksityishenkilöt voivat käyttää vapaasti
sopimuskauden jälkeenkin.

Palkkio, laskutus ja maksuehdot
Parkour Akatemia laskuttaa Tilaajaa yhdessä erässä hinnaston
mukaisen summan syyskauden osalta lokakuussa ja kevätkauden
osalta maaliskuussa 2021 14vrk maksuehdolla. Lasku lähetetään
Tilaajan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen, jonka Tilaaja on
ilmoittaunut Määrälomakkeella.

Sopimuksen irtisanominen
Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi mikäli
toinen osapuoli olennaisesti rikkoo tai laiminlyö tämän sopimuksen
ehtoja eikä korjaa rikkomustaan kohtuullisessa ajassa toisen
osapuolen kirjallisesta huomautuksesta huolimatta.

Vastuut ja velvollisuudet
Toimittaja on vastuussa

● opetussisältöjen toimittamisesta.
● siitä, että opetussisällöt tarjoavat kohderyhmän ikä- ja

taitotasolle sopivia haasteita ja pyrkii ohjeistuksissa siihen, että
opetussisällöt eivät aiheuta vaaratilanteita, kun ohjeita
noudatetaan.

● palauteen keräämisestä sisältöjen osalta kerholaisilta ja
valvojilta sisällön kehittämiseksi. Toimittaja ei kerää tai tallenna
kerholaisten henkilö- tai yhteystietoja.

● siitä, että Tilaajan yhteyshenkilölle on toimitettu tarvittavat
tiedot kerhojen sisällöstä niiden käynnistämiseksi sujuvasti.
Infopaketti Loikkakoplan käyttämisestä toimitetaan tilaajan
yhteyshenkilölle, joka voi lähettää tiedot eteenpäin kerhojen
ohjaajille

● Loikkakopla-ohjaajakoulutuksen toteuttamisesta elokuussa
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Tilaaja on vastuussa
● Kokonaisvastuu kerhojen hallinnoimisesta ja järjestämisestä
● Kerhojen tiloista ja siitä, että niistä löytyy perus

voimisteluvälineet (puolapuut, voimistelupenkkejä, puomi,
hyppyarkku ja patjoja. Lisäksi toimintaa edesauttaa jos salista
löytyy edellisten lisäksi pukki, rekki, ponnuulauta ja
hyppyjakkaroita/hyppykiviä)

● Siitä, että Loikkakoplan sisältöjä käytetään kerhokohtaisilla
kirjautumistunnuksilla Toimittajan osoittamalla verkkosuvulla.

● toimintaan osallistuvien lasten/nuorten sekä valvojien
mahdollisesta vakuuttamisesta

● Varmistaa että Loikkakopla-kerhojen ohjaajat ovat saaneet
Tuottajan lähettämät ohjeet

● varmistaa, että kullakin kerholla on käytettävissä vähintään
yksi mobiililaite (älypuhelin tai tabletti) tai tietokone, jolla
valvoja ja kerholaiset pääsevät käsiksi opetus-sisältöihin.

Muut sopimusehdot

1) Mikäli Toimittaja ei voi täyttää velvoitettaan ylivoimaisen esteen
vuoksi, tulee sen viipymättä ilmoittaa asiasta Tilaajalle
kirjallisesti. Mikäli sisältöjä jää toimittamatta Toimittajaan
kohdistuvan ylivoimaisen esteen vuoksi, Toimittaja laskuttaa
vain toimitettujen sisältöjen osuuden tilauksesta.

2) Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää tähän
sopimukseen perustuvia oikeuksia kolmannelle osapuolelle.

3) Tätä sopimusta voidaan täydentää tai muuttaa molempien
osapuolten kirjallisella sopimuksella.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Osapuolet sitoutuvat
neuvottelemaan keskenään tästä sopimuksesta mahdollisesti
aiheutuvista riidoista hyvässä hengessä. Tästä sopimussuhteesta
aiheutuvat sopimukset pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan
neuvotteluilla. Ne riidat, joita ei saada sovituksi neuvotteluin,
ratkaistaan Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.

Allekirjoitukset ja toimituskappaleet
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi
kummallekin osapuolelle.

Paikka: _________________ Paikka:_________________
Aika _________________ Aika: _________________

Parkour Akatemia Oy Tilaaja
_______________________ _______________________
Rasmus Kuvaja, Parkour Akatemia Tilaajan edustaja:


