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Espoon Biljardikerhon Klubisopimus
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Espoon biljardikerhon klubin takuumaksu (1+5kk) ja kuukausimaksu ovat eri asia kuin Espoon biljardikerho ry:n
vuosimaksu joka pitää maksaa erikseen halutessaan edustaa Espoon Biljardikerhoa. Klubin jäsenyys ei kuitenkaan edellytä
Espoon biljardikerhon jäsenyyttä.
Klubin jäsenyys edellyttää seuraavan kuukauden kuukausimaksun maksamista aina kuluvan kuukauden viimeiseen
päivään mennessä. Mikäli kuukausimaksun maksu myöhästyy yhdenkin päivän, on klubin jäsen velvoitettu maksamaan
myöhästynyt kk-maksu 1,5 kertaisena. Jos maksu on myöhässä yli kaksi viikkoa, kulkulupa mitätöidään siksi aikaa, kunnes
maksu on maksettu täysimääräisenä.
Jokaisella klubin jäsenellä on oma henkilökohtainen kulkuoikeusavain joka on vastaanotettu klubisopimuksen
allekirjoituksen yhteydessä ja avaimen voi saada vasta, kun takuumaksu on maksettu.
Kulkuoikeusavain on henkilökohtainen ja sitä ei saa luovuttaa kenellekään muulle. Avaimen vastaanottanut jäsen on
vastuussa avaimestaan ja velvollinen ilmoittamaan, mikäli avain on kadonnut tai varastettu, välittömästi Espoon
biljardikerhon puheenjohtajalle ja kulkuoikeusavain voidaan sulkea väärinkäytösten varalta. Ensimmäinen vastaanotettu
avain kuuluu sopimukseen, kadonneen avaimen tilalle annetuista avaimista Espoon biljardikerho veloittaa 20e
aktivointimaksun.
Klubin jäsenellä on oikeus erota klubista 6kk (1+5kk) irtisanomisajalla. Takuumaksu palautetaan täysimääräisenä, kun
irtisanoutunut jäsen irtisanomisaikansa loputtua palauttaa avaimensa Espoon biljardikerhon puheenjohtajalle ja hänellä on
kaikki hänelle kuuluvat velvoitteet ja maksut suoritettu ajallaan klubille ja Espoon biljardikerholle. Takuumaksua ei
palauteta mikäli jäsen haluaa lopettaa jäsenyytensä välittömästi. Jäsenen ei tietenkään tarvitse enää maksaa
irtisanomisajan kuukausimaksuja, mutta hänen tulee myös luovuttaa avaimensa välittömästi.
Klubin jäsenellä on oikeus tuoda mukanaan vieras pelaamaan. Klubin ulkopuolisilta henkilöiltä veloitetaan yhdestä
pelipäivästä 20e ja vastuu tämän maksun suorittamisesta on vieraan tuoneella klubilaisella. Klubilaisen kuuluu kirjata
vieraan nimi vieraspäiväkirjaan ja tilittää maksu kk-maksun yhteydessä, erikseen tai käteisellä puheenjohtajalle tai klubin
isännälle. Kirjaamatta jääneestä vieraasta maksu tulee suorittaa 1,5 kertaisena ja toistuvat virheet johtavat varoitukseen
tai jopa klubilta erottamiseen. Useiden vieraiden tuominen samanaikaisesti edellyttää etukäteisluvan kysymistä Espoon
Biljardikerhon puheenjohtajalta tai klubin isännältä. Vieraskirjan ohjeita pitää noudattaa.
Klubin jäseniltä ja hänen vierailta odotetaan siisteyttä ja hyviä tapoja klubimme tiloissa eli jokaisen klubilaisen ja vieraan
tulee noudattaa klubin sen hetkisiä Klubin sääntöjä ja ohjeita.
Klubilla jäsenet saavat nauttia omia juomiaan ja ruokiaan, mutta tupakointi ja muu hajuhaittaa aiheuttava toimenpide on
kiellettyä klubin tiloissa. Myös lemmikkieläimiä ei saa tuoda klubin sisätiloihin allergioiden takia.
Klubilla on totaalikielto huumausaineille. Se koskee huumeiden käyttöä ja hallussapitoa klubitiloissa ja sen läheisyydessä.
Lisäksi niiden vaikutuksen alaisena oleminen klubin tiloissa on kiellettyä.
Jos klubin jäsen tai vieras vaurioittaa klubin kalustoa (pöytää, verkaa, keppejä, palloja, huonekaluja tms.), hän on
velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti. Klubilla on ainoastaan palovakuutus, joten kaikkien omien vahinkojen
vakuutukset tulevat menemään vaurioittaneen klubin jäsenen tai vieraan omista mahdollisista vakuutuksista. Klubi ei ole
vastuussa jäsenten henkilökohtaisesta omaisuudesta ja jokainen klubilainen on vastuussa omista vieraistaan.
Pelipöydillä ei ole yleisiä varausmahdollisuuksia vaan klubilla toimitaan pelipöytien suhteen hyvässä hengessä ja
noudatetaan biljardimaailman etikettejä. Erilliset erikoisvaraukset ovat kilpailu- tai tapahtumakohtaisia joita saattaa joskus
ilmetä.
Mikäli klubin jäsen ei noudata klubisopimuksen sääntöjä tai muutoin käyttäytyy hyvien tapojen vastaisesti toisia
jäseniämme tai klubia kohtaan, voidaan klubin jäsenyys jäädyttää määräajaksi tai perua kokonaan. Myös takuusumman
palauttamisesta tällaisessa tapauksessa Espoon biljardikerhon hallitus pohtii asioita tapauskohtaisesti, riippuen rikkeiden
luonteista ja suuruuksista.
Espoon biljardikerho ry. tai itse klubi ei vastaa menetyksistä jotka johtuvat varkaudesta, murrosta tai muusta vastaavasta
syystä. Espoon biljardikerho ry. tai itse klubi ei vastaa jäsenten tai muiden kävijöiden omaisuudelle aiheutuneista
vahingoista, eikä jäsenille aiheutuneista henkilövahingoista, jotka johtuvat onnettomuustapauksesta tai toisen henkilön
toiminnasta.
Klubilta viimeisen henkilön poistuessa paikalta, tulee hänen tarkastaa, että kaikki valot, kahvinkeitin, uuni, radio ja
telkkarit ovat varmasti pois päältä ja ovi sekä klubin oma, että ulko-ovi tulevat varmasti lukkoon. Lisää asiasta ”viimeisen
lähtijän muistilistassa”.

Klubin säännöissä voi tapahtua muutoksia ja niistä on ohjeet päivettynä klubin seinillä ja nettisivuilla. Allekirjoittamalla tämän
klubisopimuksen, jäsen sitoutuu noudattamaan Espoon biljardikerhon klubin sääntöjä ja on vastaanottanut klubin
henkilökohtaisen kulkuoikeusavaimen. Tätä sopimusta on tehty kaksi kappaletta, yksi klubin jäsenelle ja yksi Espoon
Biljardikerholle.

______________
Paikka ja Aika

_________________________________________________________
Klubin jäsenen allekirjoitus ja nimenselvennys.

______________
Paikka ja Aika

_________________________________________________________
Espoon Biljardikerho ry:n edustajana allekirjoitus ja nimenselvennös.

