TÄHTISEURA-TUNNUKSEN KÄYTTÖÄ KOSKEVA SOPIMUS
YLEISTÄ
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1.1

Nämä Suomen Olympiakomitea ry:n (y-tunnus 2542216-2, jäljempänä ”Olympiakomitea”) Tähtiseura-tunnuksen käyttöä koskevat ehdot (jäljempänä ”Sopimus”) määrittelevät oikeutesi ja velvollisuutesi, kun lataat Tähtiseura-tunnuksen (jäljempänä ”Tunnus”) edustamasi organisaation käyttöön Olympiakomitean tarjoamassa latauspalvelussa (jäljempänä ”Latauspalvelu”).

1.2

Tämän Sopimuksen osapuolia ovat Olympiakomitea ja edustamasi organisaatio, jonka
tiedot olet syöttänyt Olympiakomitean tarjoamaan latauspalveluun (jäljempänä
”Kumppani”). Käytämme edellä mainituista jäljempänä yhdessä termiä ”Osapuolet” ja
erikseen ”Osapuoli”.

1.3

Jos lataat Olympiakomitean tunnuksen latauspalvelusta [ja painat ”Hyväksy Sopimus”painiketta] hyväksyt nämä ehdot edustamaasi organisaatiota sitovasti.
MÄÄRITELMÄT
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Latauspalvelu

Tunnus

tarkoittaa olympiakomitea.kuvat.fi -sivulla sijaitsevaa palvelua, josta antamalla organisaatiosi tiedot ja tämän Sopimuksen hyväksymällä sinun on mahdollista, ladata organisaatiosi käyttöön ne Tähtiseura-tunnukset, joiden käyttöön organisaatiollasi on
oikeus.
Tähtiseurat on Olympiakomitean ja lajiliittojen yhteinen kattobrändi laatuseuraohjelmalle. Laatuseuratunnuksen saaneet urheiluseurat muodostavat yhteistyöverkoston.
Perusperiaatteena on, että käytämme tunnusta arvokkaasti ja ohjeiden mukaisesti.Näin kasva tamme Tähtiseuratoiminnan yhteistä arvoa.
Ohjelman tunnuksen yhtenä osana käytetään olympiarenkaita, joka on Kansainvälisen
Olympiakomitean rekisteröimä tavaramerkki. Olympiarenkaiden käyttöä Suomessa
ohjaa ja valvoo Suomen Olympiakomitea.
Tunnukseen oikeutetut toimijat päättää Suomen Olympiakomitea ja lajiliitot. Tunnuksen käyttöoikeus on toistaiseksi voimassaoleva ja Suomen Olympiakomitealla on aina
kaikissa tilanteissa yksipuolinen oikeus päättää tunnuksen käyttöoikeudesta ja ohjeistuksista.
Tunnuslinkin tilaamisella tunnukseen oikeutettu toimija sitoutuu toimimaan ohjeistuksien mukaisesti.
1. Yhteinen tunnus:

8217823.1

2. Osa-aluekohtaiset tunnukset:
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KUMPPANIN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Tunnuksen käyttö

Kumppanilla on oikeus käyttää tunnuksia ainoastaan tässä sopimuksessa määritellyssä
toiminnassaan ja noudattaen tämän sopimuksen ohjeistuksia.
Tunnukseen oikeutetulla toimija on sitoutunut käyttämään tunnusta ohjeiden mukaisesti. Tunnus esitetään aina omana erillisenä kokonaisuutena. Tunnusta ei saa muokata, eikä siihen saa lisätä lisäelemettejä. Yhteistunnuksen luominen ei ole sallittua.
Muiden tunnusten ja Tähtiseuratunnuksen välissä on oltava graafinen erottuvuus ja
suoja-alue.
Tunnukseen oikeutetut verkoston toimijat sitoutuvat käyttämään tunnusta (vain) Tähtiseuratoiminnasta viestiessään.
Tunnusta ei ole mahdollista hyödyntää kaupallisesti (esim. tuotemyynti). Tunnukseen
oikeutetuilla toimijoilla ei ole oikeutta luovuttaa tunnusta eteenpäin kolmansille osapuolille.
Visuaaliset ohjeet löytyvät Tähtiseurat –graafisesta ohjeistosta (linkki).

Mikä taho voi käyttää?
Urheiluseurat, lajiliitot, liikunnan aluejärjestöt ja media
Urheiluseurat, lajiliitot, liikunnan aluejärjestöt ja media voivat käyttää Tähtiseuratoiminnan ”yhteistä tunnusta” viestiessään Tähtiseuratoiminnasta yleisesti.
Tähtiseura

Urheiluseura, joka on saanut Tähtiseura–tunnustuksen lajiliitoltaan, on oikeutettu
saamaan ko. osa-alueen (lapset ja nuoret, aikuiset tai huippu-urheilu) tunnuksen käyttöönsä. Tunnuksen tähdet lisääntyvät sitä mukaa kuin seura etenee laatupolullaan.
Seura voi käyttää tunnusta esim. nettisivuilla ja painotuotteissa viestiessään Tähtiseuratoiminnasta.

Lajiliitto

Lajiliitto, joka on tehnyt päätöksen lähteä mukaan yhteiseen Tähtiseurojen laatuohjelmaan, voi käyttää ko. osa-alueen (lapset ja nuoret, aikuiset tai huippu-urheilu) tunnusta viestiessään laatuseuraohjelmasta.
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4.1

8217823.1

IMMATERIAALIOIKEUDET
Omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet tunnuksiin säilyvät Olympiakomitean
yksinomaisessa omistuksessa. Tällä sopimuksella ei luovuteta tai anneta Kumppanille
mitään muita oikeuksia kuin ne, jotka tässä sopimuksessa on nimenomaisesti sovittu.
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Tunnuksia ei saa käyttää muuhun kuin tässä sopimuksessa nimenomaisesti sovittuun
tarkoitukseen ja Toimintaan ja tässä sopimuksessa nimenomaisesti sovitulla tavalla.

4.2
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5.1

Tämä Sopimus tulee voimaan, kun Kumppanin edustaja on hyväksynyt Sopimuksen
[painamalla ”HYVÄKSY SOPIMUS”-painiketta] osana Tunnusten lataamisprosessia
(”Voimaantulopäivä”). Erillisiä Osapuolten allekirjoituksia tai muita hyväksymistä osoittavia toimenpiteitä ei tarvita.

5.2

Mikäli seura menettää oikeuden Tähtiseura –tunnukseen, Kumppanin tulee lopettaa
välittömästi, mutta kuitenkin yhden (1) kuukauden irtisanomisajan päätyttyä, kaikki
Tunnusten käyttö.

5.3

Olympiakomitealla on oikeus purkaa tämä Sopimus välittömin vaikutuksin ilmoittamalla
tästä Kumppanille kirjallisesti, mikäli Kumppani rikkoo olennaisesti sopimusehtoja eikä
neljäntoista (14) päivän kuluessa kirjallisesta huomautuksesta ole korjannut sopimusrikkomustaan, mikäli tällainen sopimusrikkomus on korjattavissa. Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään esimerkiksi sitä, että Kumppani käyttää Tunnuksia jossakin
muussa toiminnassaan kuin tässä Sopimuksessa määritellyssä Toiminnassa tai käyttää
Tunnuksia Ohjeistuksien vastaisesti.
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MUUTA

6.1

Olympiakomitea pitää rekisteriä niistä henkilöistä ja organisaatioista, joiden käyttöön
Tunnukset on annettu. Olympiakomitea käsittelee ja tallentaa sille annettuja henkilötietoja henkilötietolainsäädännön ja tietosuojaselosteemme mukaisesti. Osapuolen tulee ilmoittaa muuttuneista yhteystiedoista viipymättä.

6.2

Kumppani ei saa siirtää Sopimusta tai sen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia ilman
Olympiakomitean kirjallista suostumusta.
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SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTÄMINEN

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET
Tästä Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen kohtuullisessa ajassa neuvotteluiden aloittamisesta, ratkaistaan erimielisyydet lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti yhden jäsenen kokoonpanossa Helsingissä.
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