
 

Tapahtuman käyttöehdot 
 

Allekirjoittamalla, allekirjoittava ("joukkueen edustaja") ymmärtää ja hyväksyy seuraavat 
rekisteröintiehdot 2022 CARHA Hockey World Cup -tapahtumaan ("tapahtuma"), heidän joukkueensa 
puolesta ("osallistuva joukkue") sekä kunkin osallistuvan pelaajan puolesta ("osallistuja"): 

 

1. Osallistuva joukkue maksaa 350 CAD $, ei-palautettavan pantin. 

 

2. Kaikki osallistuvat joukkueet, jotka ovat 150 kilometrin säteellä Richmondista, Brittiläisestä 
Kolumbiasta, käsitetään matkustaviksi joukkueiksi "matkustavat joukkueet" ja heidän tulee ostaa 
tapahtuman hotellipaketti ("tapahtuman hotellipaketti"), jonka järjestää CARHA Hockey. Tähän 
sääntöön ei ole poikkeuksia. 

 

3. Matkustavat joukkueet hyväksyvät ja ymmärtävät, että tapahtuman rekisteröinti velvoittaa 
matkustavan joukkueen 7 yötä kestävään tapahtuman hotellipakettiin. CARHA Hockey varmistaa 
että kukin matkustava joukkue on vahvistanut majoituksen. Mikä hyvänsä matkustava joukkue tai 
pelaaja matkustavassa joukkueessa ei saa yöpyä muissa hotelleissa, kuin CARHA Hockey -järjestön 
tapahtuman hotellipaketissa, muutoin heidät tullaan karkottamaan turnauksesta ja he eivät ole 
oikeutettuja minkäänlaisiin hyvityksiin. 

 

4. Kaikkien matkustavien joukkueiden tulee toimittaa 100 CAD $ talletus (ei-palautettava) talletus 
kullekin osallistuvalle pelaajalle ja vieraalle 30. marraskuuta 2021 mennessä. Joukkueen edustaja 
tunnustaa tämän määräajan ja ymmärtää, että pidennystä ei sallita. Huomaa että alle 18-vuotiaiden 
lasten ei tarvitse osallistua tapahtuman hotellipakettiin, mikäli he yöpyvät samassa huoneessa kuin 
heidän vanhemmat. 

 

5. Ennen luokittelua ja ensisijaisen majoituksen valintaa, lue päätiedot kustakin mahdollisesta 

majoituksesta osoitteessa www.thecup2022.ca. Kaikkien osallistuvien joukkueiden tulee lähettää 

ensisijaisesti haluamansa majoitustiedot CARHA Hockeylle 30. marraskuuta 2021 mennessä. 

CARHA Hockey tekee parhaansa määrittääkseen kullekin matkustavalle joukkueelle heidän 

haluamansa valinnan, muttei voi kuitenkaan taata onko ensimmäinen vaihtoehto saatavilla. Monet 

tekijät, kuten joukkueen ilmoittautuminen, talletusten maksaminen, vaadittujen huoneiden 

lukumäärä ja monet muut tekijät määrittävät sen mikä hotelli varataan. CARHA Hockey vahvistaa 

lähempänä tapahtumaa, missä hotellissa tulet yöpymään. 

 
6. Kaikkien osallistuvien joukkueen pelaajien tulee yöpyä samassa hotellissa. Tämä on logistisesti 

tärkeää, varmistaen että peliin vievät kuljetukset sujuvat moitteettomasti. Osallistuvat pelaajat 

matkustavassa joukkueessa saavat bussikuljetuksen peleihin ja takaisin. Bussiaikataulut löytyvät 

virallisten hotellien auloista. Alustavat joukkuelistat tulee lähettää 30. marraskuuta 2021 

mennessä ja lopulliset listat 5. tammikuu 2022 mennessä. 

 

7. Osallistuvat pelaajat, joukkueen edustajat ja muut vieraat ovat vastuussa omista aterioistaan joka 

päivä. Tämän lisäksi kaikki muut kuljetukset kuin peleihin vievät, ovat osallistuvien pelaajien 

http://www.thecup2022.ca/


 

 

vastuulla. Tapahtuman kuljetuksia saa käyttää ainoastaan joukkueen pelikuljetuksiin sekä 

urheilukylään. 

 
8. Hotellin sivukulut, mukaan lukien, muttei rajoittaen, huonepalvelu, puhelumaksut ja muut erinäiset 

kulut ovat osallistuvien pelaajien ja heidän vieraidensa vastuulla. Selkeyden vuoksi mainitaan, että 

tapahtuman hotellipaketti ei sisällä hotellin sivukuluja. 

 
9. CARHA Hockey lukitsee järjestelmän tilapäisesti lauantai, 15. tammikuu 2022 kello 15:00 EST ja 

muutoksia huonelistoihin ja/tai -vaatimuksia ei oteta vastaan.  Varmista, että muutokset on 

pyydetty ennen tätä päivämäärää. Kaikki muutokset tämän päivämäärän jälkeen ovat joukkueen 

edustajan tai osallistuvien pelaajien vastuulla, mukaan lukien ylimääräisten maksujen maksu (ei 

poikkeuksia). 

 
10. Allekirjoittanut hyväksyy, että huoneenvarauksia ei palauteta, peruuteta tai muuteta 30. 

marraskuuta 2021 jälkeen. 

 
11. Kaikki osallistuvan joukkueen hotellipaketit ja rekisteröintimaksut tulee maksaa kokonaisuudessaan 

30. marraskuuta 2021 mennessä. Suorita tapahtuman hotellipaketin talletukset niin pian kuin 

mahdollista, 2022 CARHA Hockey World Cup -verkkosivun profiilin kautta osoitteessa 

www.thecup2022.ca tai ota meihin yhteyttä carhahockeyworldcup@carhahockey.ca 

 

12. Osallistuvien joukkueiden pelaajaluettelot tulee lähettää CARHA Hockeylle 5. tammikuu 2022 

mennessä. 

 
13. Kaikkien osallistuvien pelaajien tulee lähettää pyynnöstä turnauksen järjestelytoimikunnalle 

kuvallinen henkilötodistus, henkilöllisyyden ja iän varmistamiseksi. Sen tekemättä jättäminen voi 

johtaa osallistuvan pelaajan/joukkueen jäädyttämiseen. 

 
14. Osallistuvan joukkueen tai joukkueen edustajan antamia vääriä tietoja ei suvaita. Osallistuvat 

pelaajat ja/tai joukkueen edustajat jotka antavat vääriä tietoja pelaajan iästä, pelikokemuksesta tai 

edellisistä pelituloksista, voivat johtaa osallistuvan joukkueen tai pelaajan jäädyttämiseen tai 

tapahtuman pelien peruuttamiseen. 

 
15. Tapahtumaan matkustavat joukkuuet ovat vastuussa koordinoinnista, varauksista ja 

matkakustannuksista Richmondiin, Brittiläiseen Kolumbiaan. 

 
16. Turnauksen kuljetukset järjestetään kaikille matkustaville joukkueille Vancouverin kansainväliseltä 

lentokentältä. Kaikki asiaankuuluvat tiedot, kuten lentoyhtiö, saapumis- ja lähtöaika, tulee lähettää 

CARHA Hockeylle 5. tammikuu 2022 mennessä. 
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17. Kaikkien osallistuvien pelaajien tulee edustaa itseään ammattimaisesti ja lämminhenkisellä tavalla 

viikon ajan, sekä pelikentällä, että sen ulkopuolella. Allekirjoittanut hyväksyy, että mikäli turnaksen 

järjestävä komitea kokee ikävän välikohtauksen sopimattomaksi, osallistuva pelaaja tai joukkue 

voidaan poistaa peleistä, hotellista ja tulevaisuuden yhteistyöstä CARHA Hockeyn järjestämissä 

tapahtumissa. On selvää, että mitään palautuksia ei myönnetä näissä tilanteissa, jotka on kuvattu 

tässä. 

 
18. Tappelua ei hyväksytä peleissä ja tämä johtaa automaattiseen yhden pelin peruuttamiseen. 

Turnauksen kurinpitokomitealla on oikeus tarkastella tilanteita pelin aikana ja oikeus pidentää 

keskeytyksen kestoa tai karkottaa osallistuva pelaaja tapahtumasta. 

 
19. Vetoamukset pelikentän tai sen ulkopuolella tapahtuville tilanteille, mukaan lukien tulosten 

toimittaminen, tulee toimittaa turnauksen kurinpitokomitealle 24-tunnin kuluessa. Turnauksen 

kurinpitokomitean hallintomaksu 50.00 CAD $ tulee maksaa ennen vetoamuksen käsittelyä. 

 
20. Erotuomareiden, tapahtuman työntekijöiden, tapahtuman vapaaehtoistyöntekijöiden, areenan 

hallinnon tai CARHA Hockeyn työntekijöiden herjausta ei hyväksytä. Mikäli osallistuvan pelaajan tai 

joukkueen edustajan, osallistujan, perheenjäsenen, puolison, vieraan tai joukkueen jäsen käyttäytyy 

epäammattimaisesti, yksilö ja/tai koko joukkue voidaan erottaa tapahtumasta tai kurinpitotoimia 

voidaan harkita. 

 
21. Osallistuvat pelaajat ja joukkueen edustajat ovat yksin vastuussa toimistaan. Hotelliin tai sen 

huoneisiin, kuljetuksiin, areenaan ja pukuhuoneeseen, tapahtumapaikkoihin tai mihin tahansa 

muihin julkisiin tai yksityisiin tiloihin kohdistuvat vahingot Richmondissa, Brittiläisessä Kolumbiassa, 

ovat yksilö(ide)n vastuulla. Kaikki vahinkoon kuuluvat kulut tai maksut tulee maksaa yksilön tai 

joukkueen puolesta. Allekirjoittanut hyväksyy, että CARHA Hockey ei ole vastuussa mistään 

vahingoista ja yksittäisen henkilön, osallistuvan pelaajan tai joukkueen tulee selvittää asia paikallisen 

poliisiviranomaisen kanssa (Royal Canadian Mounted Police). 

 
22. Osallistuvat pelaajat tai joukkueen edustajat jotka ovat alkoholin ja/tai huumeiden alaisena, eivät 

saa osallistua tapahtuman peleihin tai aktiviteetteihin, oman ja muiden turvallisuuden vuoksi sekä 

heiltä voidaan evätä pääsy tapahtuman tiloihin. 

 
23. Turnauksen järjestäjillä ja kurinpitokomitealla on lopullinen sananvalta kaikkiin peleihin ja 

tapahtuvaan liittyviin asioihin oman harkintansa mukaan. 

 
24. Allekirjoittanut on lukenut ja hyväksyy kaikki viralliset turnaussäännöt, jotka löytyvät osoitteesta: 

https://www.thecup2022.ca/cms_wc/rules 
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25. Huomaa, että kaikki muutokset joukkuetietoihin, hotelliluetteloihin tai erityispyyntöihin voidaan 

hyväksyä ainoastaan kirjallisesti: carhahockeyworldcup@carhahockey.ca 

 

26. Allekirjoittanut hyväksyy rekisteröitymällä tapahtumaan, että kaikki CARHA World Hockey Clubin 

osallistujajoukkueet sitoutuvat korvaamaan ja pitämään CARHA Hockeyn, sen emoyhtiöt, 

tytäryhtiöt, toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, agentit ja edustajat korvausvelvollisuudettomina 

tapaturmista, omaisuusvahingoista, hävikeistä, vastuusta tai vastuuvaatimuksista, kuluista, sakoista 

ja juridisista maksuista, jotka voivat syntyä virheistä tai puutteista, jotka ovat aiheutuneet 

toimestamme, edustajamme tai työntekijöiden toimesta, mukaan lukien tapahtuman 

vapaaehtoisista. 

 

27. Allekirjoittanut vahvistaa, että osallistuakseen tähän tapahtumaan joukkueensa on noudatettava 

kaikkia sovellettavia kansanterveysmääräyksiä ja COVID-19:ään liittyviä tapahtumapöytäkirjoja. 

Vaikka 30. marraskuuta 2021 jälkeen ei ole mahdollista saada hyvityksiä, jos itse tapahtuma 

peruuntuu COVID-19-pandemiaan liittyvien määräysten vuoksi, hyvityksiä myönnetään. 

 

 
   

 

Nimi (tekstaten) Allekirjoitus Pvm 
 

 

 
 

 

 

Osallistuva Joukkue 
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