TUKIKAMPANJA
Hallitus hyväksynyt 13.8.2017
Sääntö astuu voimaan 1.9.2017
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1. JOHDANTO
Tukikampanjan tarkoitus on tukea Suomen Rottweileryhdistys r.y:n (jatkossa SRY) nimeämien
edustusjoukkueiden osallistumista IFR IPO MM kilpailuun, TOKO:n SM-kilpailuun tai kaikkien
rotujen MM-kilpailuun, jossa edustetaan Suomea rottweilerilla. Tukea ei voi saada kilpailuun, jossa
on rahapalkinnot osallistujille.
Jokaisella tuen kohteella on oma viitenumero, jonka perusteella kerättyjä varoja kohdistetaan.
Tuen myöntää SRY:n hallitus koulutus- ja koetoimikunnan ehdotuksen perusteella.
Tukitapahtumat ovat ensisijaisesti tarkoitettu SRY:n jäsenille. Tämä pitää ottaa huomioon
tapahtumaan ilmoittautumisessa, jäsenistölle tarjotaan etuoikeus ilmoittautumiseen ennen sen
avautumista ulkopuolisille.
Tukitapahtumia voivat järjestää SRY:n alaosastot ja kerhot, lajinharrastajat, rottweilerkasvattajat,
yksityishenkilöt sekä muut sidosryhmät, jotka haluavat omalla toiminnallaan tukea
mestaruustasolla kilpailemista rottweilereilla.

2. Tilinumeron hallinta
Tiliä ja siellä olevia varoja hallinnoi SRY.
2.1 Tilinumeron käytön ohjeistus
Tilinumero
FI1940550010198501 Viite 60118 IFR IPO MM -joukkue
Viite 60121 TOKO-SM -joukkue
Viite 60134 Muut

3. Kerättyjen varojen jakoperusteet
Varoja tukitililtä jaetaan kilpailijoiden / joukkueenjohtajan kesken tasamääräisenä. Joukkue käsittää
myös varakoirat, mikäli he osallistuvat kilpailuun.
Joukkueenjohtaja tekee budjetin eriteltynä:
o Lennot/lauttamatkat/autovuokra/majoitus/polttoaine/matkustamiseen liittyvät
eläinlääkärikulut/SRY:n päiväraha (määritellään vuosittain)
o Budjetti tehdään edullisen ja kilpailijan kannalta järkevän matkustustavan mukaan.
o Budjetti esitetään joukkueenjäsenillä.
o Budjetin hyväksyy SRY:n hallitus.
o Mikäli joukkueenjäsen ei halua käyttää yhdistyksen tarjoamia
matkustusvaihtoehtoja, myönnetään hänelle korkeintaan sama tukisumma kuitteja
vastaan kuin muulle joukkueelle. Joukkueenjäsen vastaa itse erotuksesta.

Maksetut tuet perustuvat todellisiin kuluihin ja joukkueenjäsenten velvollisuus on toimittaa
yksilöidyt kuitit kuluista SRY:n rahastonhoitajalle. Kuitit on toimitettava viimeistään kuukauden
sisällä kilpailun päättymisestä. Tuki maksetaan jälkikäteen.
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IPO-joukkue voi esittää tuen piiriin nimettäväksi maalimiestä. Maalimiehen nimeäminen ja tuki
käsitellään aina tapauskohtaisesti. Nimeämisestä ja tuen maksamisesta päättää SRY:n hallitus.
Joukkueenjohtaja tekee tiivistä yhteistyötä tukiprojektin yhteyshenkilön ja SRY:n hallituksen
kanssa.

4. Sanktiot
Mikäli kilpailija omilla toimillaan ja/tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttaa haittaa SRY:lle on
kilpailijalla velvollisuus palauttaa maksetut varat SRY:n tukitilille. Edellä mainittuja syitä ovat esim.
-

Antidopingsäännön rikkomus
Epäurheilijamainen käytös
Sponsorisopimusrikkomus
Eläinsuojelurikkomus

Tuen takaisinperiminen käsitellään SRY:n hallituksessa.
Joukkueeseen nimitetyllä tai muulla tuenpiiriin nimetyllä henkilöllä tulee olla lääkärintodistus, mikäli
matka peruuntuu siten, että rahojen palautus ei ole enää mahdollinen. Syyn ollessa koiran
sairastuminen / loukkaantuminen, pitää esittää eläinlääkäritodistus.
Esteestä osallistua edustusmatkaan tulee ilmoittaa ensi tilassa joukkueenjohtajalle.

5. Vuosittain tukitilille jätettävä rahasumma
Jaettava summa on maksimissaan 95 % tukitilillä olevista varoista.
Seuraavalle vuodelle tulee aina jättää vähintään 5 % pohja.
Tukea kerätään kyseisen kauden karsintaan asti. Seuravan kauden keräys alkaa heti karsintojen
jälkeen.

6. Tukikampanjoiden yhteyshenkilö
Joukkueen johtaja toimii tukikampanjoiden yhteyshenkilönä.
.
Yhteyshenkilön tehtävät ovat:
- avustaa tarpeen mukaan tukitapahtumien järjestäjiä
- yhteistyö SRY:n rahastonhoitajan kanssa. Seurata, että tukikampanjalla kerätyt varat
jaetaan sääntöjen mukaisesti
- tukikampanjan yhteyshenkilö liitetään mukaan joukkueiden Facebook-ryhmään /
postituslistalle

7. Tapahtuman ilmoituslomake
Tukitapahtumasta pitää täyttää ilmoituslomake.
SRY ohjeistaa alaosastoja tapahtumien järjestämisestä.
Jäsenyyden voimassaolon suhteen luotetaan ilmoittautujien omaan ilmoitukseen.
Ohjeistus ja lomake ovat SRY:n www-sivuilla.
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TUKITAPAHTUMAN ILMOITUS LOMAKE
päivämäärä
Tapahtuma
Kouluttajat
Järjestäjä
Tapahtuman tuotto

1.7.2017
Tottelevaisuus
Jarmo Rotonen
Päijät-Hämeen alaosasto
50 €

Ilmoittautuneet
Liisa Ärripurri
Jukka Joutava

Jäsen
on
ei

MUISTATHAN ETTÄ TAPAHTUMAN TUOTOT OHJATAAN
OIKEALLE TILINUMEROLLE / VIITENUMEROLLE
Toimita täytetty lomake skannattuna rottweiler.fin@kolumbus.fi
Postilla: nimi, katuosoite, postinumero, paikkakunta
Tilinumero
FI19 4055 0010 1985
IFR IPO MM -joukkue
TOKO-SM -joukkue
Muut

Viite
60118
Viite
60121
Viite
60134

