
 

Tapahtuman käyttöehdot 
 

Allekirjoittamalla tämän sopimuksen allekirjoittanut ("Joukkueen edustaja") ymmärtää ja hyväksyy 
seuraavat rekisteröitymisehdot 2023 CARHA Hockey World Cup -tapahtumaan ("Tapahtuma") koko 
joukkueen ("Osallistuva joukkue") ja kunkin osallistuvan pelaajan ("Osallistuva pelaaja") puolesta: 

 
1. Osallistuvan joukkueen rekisteröiminen edellyttää 350 Kanadan dollarin arvoisen takuumaksun. 

Takuumaksua ei palauteta. 
 

2. Kaikki Osallistuvat joukkueet, jotka ovat kauempana kuin 150 kilometrin päässä Richmondista, 
Brittiläisestä Kolumbiasta tai matkustavat pitempään kuin 1,5 tuntia autolla/lautalla/yms., ovat tässä 
sopimuksessa "Matkustavia joukkueita" ja heidän edellytetään ostavan CARHA Hockeyn järjestämän 
virallisen Tapahtuman hotellipaketin (en. Event Hotel Package, myöh. "Tapahtuman hotellipaketti"). 
Tähän sääntöön ei ole poikkeuksia. 

 
3. Matkustava joukkue hyväksyy ja ymmärtää, että rekisteröityminen Tapahtumaan sitouttaa 

Matkustavan joukkueen majoittautumaan seitsemäksi yöksi Tapahtuman hotellipakettiin 
sisältyvään hotelliin. CARHA Hockey varmistaa, että jokainen Matkustava joukkue on vahvistanut 
majoittautumisen. Jos havaitaan, että joku Matkustavista joukkueista tai Matkustavan joukkueen 
pelaajista ei ole majoittautunut CARHA Hockeyn osoittamaan Tapahtuman hotellipakettiin 
sisältyvään hotelliin, kyseinen joukkue ja/tai pelaaja(t) erotetaan turnauksesta ilman oikeutta 
hyvitykseen. 

 
4. Kaikkien Matkustavien joukkueiden edellytetään tekevän 100 Kanadan dollarin arvoisen 

takuumaksun kunkin Osallistuvan pelaajan ja vieraan osalta. Takuumaksua ei palauteta. 
Huomaathan, että alle 18-vuotiaiden lasten ei edellytetä ottavan Tapahtuman hotellipakettia, jos 
he majoittautuvat samassa huoneessa vanhempansa/vanhempiensa kanssa. 

 

5. Ennen kuin esität majoittautumistoiveesi ja lähetät nämä tiedot meille, tutustuthan tärkeimpiin 

tietoihin jokaisesta majoituskokonaisuudesta osoitteessa https://carhahockeyworldcup.ca/partner-

hotels/. Kaikkien Matkustavien joukkueiden on lähetettävä tiedot majoittautumistoiveistaan 

CARHA Hockeylle. CARHA Hockey tekee parhaansa, että jokainen Matkustava joukkue pääsee 

toiveensa mukaiseen majoituskohteeseen. CARHA Hockey ei voi kuitenkaan taata, että 

ensimmäisen toiveen mukainen majoituskohde on saatavilla. Hotellin valintaan vaikuttavat tekijät, 

kuten joukkueen ilmoittautuminen, takuun maksut, tarvittavien huoneiden lukumäärä ja muut 

sekalaiset tekijät. CARHA Hockey vahvistaa lähempänä Tapahtumaa sen, mihin hotelliin 

majoittaudut. 

 
6. Kaikkien saman Matkustavan joukkueen Osallistuvien pelaajien on majoittauduttava samassa 

hotellissa. Tämä on tärkeää logistiikan kannalta, sillä näin varmistetaan pelikuljetusten sujuminen. 

Matkustavan joukkueen Osallistuvat pelaajat saavat bussikuljetuksen jokaiseen peliin ja takaisin 

hotellille. Bussikuljetusten aikataulut asetetaan esille kaikkien virallisten Tapahtumahotellien 

aulaan. Alustavat pelaajaluettelot on lähetettävä 15. syyskuuta 2022 mennessä tai 

rekisteröitymisen yhteydessä. Lopulliset pelaajaluettelot on lähetettävä 31. joulukuuta 2022 

mennessä. Tämän päivän jälkeen tehtyjen muutosten on oltava Teknisen johtajan hyväksymiä ja 

muutosten on oltava samassa ikäluokassa ja kaliiberissa. 

https://carhahockeyworldcup.ca/partner-hotels/
https://carhahockeyworldcup.ca/partner-hotels/


 

 
7. Osallistuvat pelaajat, joukkueiden virkailijat ja vieraat ovat vastuussa omasta ruokailustaan kaikkina 

päivinä. Lisäksi kaikki kuljetukset, paitsi lentokenttäkuljetukset, tapahtuman kuljetukset 

turnauspeleihin ja takaisin hotelliin sekä satunnaiset kuljetukset, ovat jokaisen Osallistuvan 

pelaajan omalla vastuulla. Tapahtuman kuljetukset ovat vain ja ainoastaan joukkueesi 

turnauspeleihin, takaisin hotelleille sekä Athletes Villageen. 

 
8. Hotellin oheiskulut, mukaan lukien ja rajoittamatta huonepalvelu, puhelinmaksut, pysäköinti ja 

muut sekalaiset kulut, ovat yksinomaan Osallistuvan pelaajan tai hänen vieraansa vastuulla. 

Selvennykseksi mainitsemme, että Tapahtuman hotellipakettiin ei sisälly minkäänlaisia hotellin 

oheiskuluja. 

 
9. Maanantaina 16. tammikuuta 2023 klo 15.00 EST CARHA Hockey lukitsee järjestelmän 

väliaikaisesti, ja kaikki huonelistoihin ja/tai huonevaatimuksiin liittyvät muutokset on oltava CARHA 

Hockeyn hyväksymiä tämän päivän jälkeen. Kaikki tämän päivän jälkeen tehdyt muutokset ovat 

yksinomaan Joukkueen edustajan tai Osallistuvan pelaajan vastuulla. Tähän sisältyvät ilman 

minkäänlaisia poikkeuksia kaikki ylimääräisten kulujen tai veloitusten maksamiset. 

 
10. Allekirjoittanut vahvistaa, että huonevarausten muutoksista, peruutuksista tai aikaisista 

lähdöistä ei tehdä hyvityksiä.  

 
11. Kaikki Tapahtuman hotellipaketin ja Osallistuvan joukkueen rekisteröitymismaksut tulee olla 

maksettu kokonaan 31. lokakuuta 2022 mennessä. Mistään maksuista ei tehdä hyvityksiä. 

Lähetäthän Tapahtuman hotellipakettiin liittyvät takuumaksut niin pian kuin mahdollista 

verkkoprofiilisi kautta CARHA Hockey World Cup -verkkosivustolla osoitteessa 

www.carhahockeyworldcup.ca tai ottamalla meihin yhteyttä osoitteeseen 

carhahockeyworldcup@carhahockey.ca 

 

12. Kaikkien Osallistuvien pelaajien on pyynnöstä esitettävä valokuvallinen henkilötodistus 

Turnauksen järjestyskomitealle henkilöllisyyden ja iän vahvistamiseksi. Jos pelaaja ei esitä 

henkilötodistusta, se voi johtaa Osallistuvan pelaajan ja/tai Osallistuvan joukkueen osallistumisen 

keskeytykseen.  

 
13. Osallistuvalta joukkueelta tai Joukkueen edustajalta ei suvaita minkäänlaista harhaanjohtavien 

tietojen esittämistä. Jos Osallistuva pelaaja ja/tai Joukkueen edustaja esittää virheellistä tietoa 

pelaajan ikään, pelikokemukseen tai aikaisempiin pelituloksiin liittyen, se voi johtaa Osallistuvan 

joukkueen tai Osallistuvan pelaajan osallistumisen keskeytykseen tai Tapahtuman pelien 

hylkäämiseen sääntörikkomuksen vuoksi. 

 
14. Tapahtumaan matkustavat joukkueet ovat vastuussa kaikista matkustamisen koordinoinneista, 

varauksista ja matkakulujen maksamisesta Isäntäkaupunkiin Richmondiin, Brittiläiseen 

Kolumbiaan ja sieltä pois. 

 
15. Kaikille Vancouverin kansainväliselle lentokentälle saapuville Matkustaville joukkueille tarjotaan 
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lentokenttäkuljetus turnauksen busseilla. Kaikki oleelliset lentotiedot, mukaan lukien lentoyhtiön 

nimi, lennon numero sekä saapumis- ja lähtemisajat on lähetettävä CARHA Hockeylle 31. joulukuuta  

2022 mennessä.  

 

16. Jokaisen Osallistuvan pelaajan on edustettava itseään ammattimaisesti ja ystävällisesti koko viikon 

ajan jäällä ja sen ulkopuolella. Allekirjoittanut vahvistaa, että kaikki Turnauksen järjestyskomitean 

epäsopiviksi katsomat välikohtaukset voivat johtaa Osallistuvan pelaajan tai Osallistuvan joukkueen 

osallistumisen keskeytykseen myöhemmissä Tapahtuman peleissä, hotellista poistamiseen ja 

erottamiseen tulevista CARHA Hockeyn valtuuttamista tapahtumista. On ymmärretty, että tällaisissa 

tilanteissa hyvityksiä ei tehdä. 

 
17. Tappelemista ei suvaita missään pelissä, ja se johtaa automaattisesti osallistumisen keskeytykseen 

yhdessä pelissä. Turnauksen kurinpitokomitea pidättää oikeuden tarkastella peleissä tapahtuneita 

välikohtauksia ja pidentää osallistumisen keskeytyksen pituutta tai erottaa Osallistuvan pelaajan 

Tapahtumasta. Allekirjoittanut vahvistaa, että hän on lukenut ja hyväksynyt kaikki turnauspelien 

viralliset säännöt, jotka löytyvät osoitteesta: https://carhahockeyworldcup.ca/tournament-rules/  

 
18. Valitukset jäällä tai jään ulkopuolella tehtyihin päätöksiin, mukaan lukien tuomarointitulokset, on 

tehtävät Turnauksen kurinpitokomitealle 24 tunnin sisällä valituksen aiheuttaneesta 

tapahtumasta. Valituksen tekemisestä maksetaan 50 Kanadan dollarin arvoinen hallinnollinen 

kulu Turnauksen kurinpitokomitealle ennen kuin komitea ottaa valitusta millään tavoin huomioon.  

 
19. Todellista tai koettua solvausta erotuomareiden, Tapahtuman työntekijöiden, Tapahtuman 

vapaaehtoistyöntekijöiden, hallin liikkeenjohdon, hotellien edustajien, tapahtumapaikan 

henkilökunnan tai CARHA Hockeyn työntekijöiden toimesta ei hyväksytä. Sellaisen välikohtauksen 

kohdalla, jossa Osallistuva pelaaja tai joukkueen virkailija, osallistuja, perheenjäsen, puoliso, vieras 

tai yhteistyökumppani käyttäytyy epäammattimaisella tavalla, kyseinen yksilö ja/tai koko joukkue 

voi joutua erotetuksi Tapahtumasta tai kohdata muita kurinpitomenettelyjä. On ymmärretty, että 

tällaisissa tilanteissa hyvityksiä ei tehdä. 

 
20. Osallistuvat pelaajat ja joukkueen virkailijat ovat yksinomaan vastuussa omasta toiminnastaan. 

Kaikki vahingot hotelliin, hotellihuoneeseen, bussiin, tapahtumapaikkaan ja pukuhuoneeseen, 

sosiaalitiloihin tai mihin tahansa julkiseen tai yksityiseen tilaan Richmondissa, Brittiläisessä 

Kolumbiassa, on yksinomaan vahingon aiheuttaneen yksilön/yksilöiden vastuulla. Vastuussa olevan 

yksilön tai joukkueen on maksettava kaikki tällaiseen vahinkoon liittyvät kulut ja maksut. 

Allekirjoittanut hyväksyy, että CARHA Hockey ei ole vastuussa mistään tällaisesta vahingosta ja 

yksittäisen yksilön, Osallistuvan pelaajan tai Osallistuvan joukkueen on mahdollisesti jouduttava 

selvittämään asiat paikallisen poliisin (Royal Canadian Mounted Police) kanssa. 

 
21. Osallistuvat pelaajat tai joukkueen virkailijat, jotka näyttävät olevan alkoholin ja/tai huumeiden 

vaikutuksen alaisena, saavat kiellon osallistua Tapahtuman peleihin ja kaikkiin Tapahtumaan 

liittyviin aktiviteetteihin heidän oman ja muiden turvallisuuden takia. Heidän pääsynsä voidaan 

myös estää Tapahtuman tiloihin. 
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22. Turnauksen järjestys- ja kurinpitokomiteat pidättävät yksinomaisen ja absoluuttisen oikeuden 

tehdä lopulliset päätökset kaikissa peleihin ja Tapahtumaan liittyvissä asioissa. 

 

23. Huomaathan, että järjestelmän lukitsemisen jälkeen kaikki muutokset pelaajaluetteloihin 

ja hotellilistoihin sekä muut erityispyynnöt hyväksytään vain, kun ne esitetään kirjallisena 

sähköpostiosoitteeseen: carhahockeyworldcup@carhahockey.ca , ja vain CARHA Hockey 

voi hyväksyä pyynnöt.  

 

24. Allekirjoittanut ymmärtää, että rekisteröitymällä Tapahtumaan kukin CARHA Hockey World Cupiin 

Osallistuva joukkue suostuu siihen, ettei se aseta Tapahtumaa tai CARHA Hockeyta, sen 

emoyhtiöitä, tytäryhtiöitä, yhteistyökumppaneita, virkailijoita, johtajia, työntekijöitä, agentteja, 

sponsoreita tai edustajia vastuuseen henkilökohtaisista loukkaantumisista, omaisuusvahingoista, 

menetyksistä, vastuuvelvollisuuksista tai vastuuvelvollisuuden vaatimuksista, kuluista, sakoista ja 

sakkomaksuista, mukaan lukien meistä, agenteistamme, työntekijöistämme tai edustajistamme tai 

Tapahtuman vapaaehtoistyöntekijöistämme johtuvasta virheellisestä tai huolimattomasta 

toiminnasta, virheestä tai poisjättämisestä koituvista kohtuullisista oikeudenkäyntikuluista. 

 
 
 
 

Joukkueen edustajan nimi (painokirjaimin) Joukkueen nimi 
 
 

 
 

Allekirjoitus Päivämäärä 
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