WAU RY – YLEISET LIITTYMISEHDOT
Nämä WAU ry:n ehdot ovat voimassa 8.8.2014 alkaen.
1. YLEISTÄ
Näitä WAU ry:n (”WAU”) yleisiä jäsenyysehtoja sovelletaan henkilöön (”Jäsen”) ja
soveltuvin osin hänen vanhempaansa tai muuhun huoltajaan (”Huoltaja”) Jäsenen
liittyessä WAU:n järjestämiin kerhoihin ja osallistuessa kerhojen toimintaan. Näiden
yleisten ehtojen lisäksi voidaan sellaisiin yksittäisiin palveluihin tai tarjouksiin, jotka eivät
ole osa WAU:n normaalia palvelutarjontaa, soveltaa erillisiä ehtoja, joista tiedotetaan
erikseen.
2. LIITTYMINEN JA JÄSENYYS
Liittyminen kerhoihin edellyttää näiden ehtojen hyväksymistä. Jäsenyys kerhossa on
voimassa toistaiseksi. Jäsenellä tai tämän puolesta hänen Huoltajallaan on oikeus
irtisanoutua kerhosta. Kerhosta irtisanoutuminen on tehtävä kirjallisesti WAU:n
koordinaattorille. Irtisanomisaika alkaa irtisanomista seuraavan kuukauden
ensimmäisenä päivänä. Jäsenyys on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle.
3. JÄSENEN JA HUOLTAJAN SITOUMUKSET
Jäsen ja tämän Huoltaja sitoutuvat
- noudattamaan kerhoihin osallistuessaan WAU:n henkilökunnan ja ohjaajien antamia
neuvoja ja ohjeita.
- tutustumaan WAU:n kulloinkin voimassaoleviin mahdollisiin turva- ja
järjestyssääntöihin sekä muihin toimintaohjeisiin ja noudattamaan niitä,
- olemaan käyttäytymättä sopimattomasti ja häiritsemättä muita henkilöitä, jotka
osallistuvat kerhojen toimintaan. WAU:n henkilökunnalla on oikeus poistaa Jäsen kerhon
tapahtumista, jos Jäsenen toiminta tunnin aikana aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa varaa
tämän omalle tai toisten lasten tai WAU:n henkilökunnan terveydelle, tai vahinkoa
WAU:n omaisuudelle.
4. VASTUURAJOITUS
Jäsen osallistuu kerhoihin omalla vastuullaan. WAU ei vastaa Jäsenelle aiheutuneista tai
lapsen toiselle lapselle aiheuttamista vahingoista. WAU ei vastaa vahingoista eikä korvaa
menetyksiä, jotka aiheutuvat Jäsenen tai tämän Huoltajan kerhopaikalle tuomalle
omaisuudelle. WAU korvaa kuitenkin viallisista tai puutteellisista WAU:n tarjoamista
harjoitusvälineistä johtuvat tai WAU:n henkilökunnan huolimattomuudesta tai
laiminlyönnistä aiheutuvat vahingot.
WAU:lla on oikeus keskeyttää tai lopettaa osittain tai kokonaan kerhotoiminta ja siihen
mahdollisesti liittyvä oheistoiminta, mikäli se niin parhaaksi katsoo.
5. JÄSENYYDEN PÄÄTTYMINEN
Jäsenyys on voimassa toistaiseksi. WAU:lla on oikeus keskeyttää jäsenyys määräaikaisesti
tai irtisanoa Jäsenen osallistumisoikeus kerhoihin välittömin vaikutuksin, jos Jäsen tai
tämän Huoltaja olennaisesti rikkoo näitä ehtoja esimerkiksi rikkomalla WAU:n turva- tai
järjestyssääntöjä tai henkilökunnan antamia neuvoja tavalla, joka vaarantaa tai voi
vaarantaa Jäsenen tai toisen henkilön terveyden tai altistaa tämän loukkaantumiselle,

taikka tavalla, joka vahingoittaa tai voi vahingoittaa WAU:n tai kolmansien osapuolten
omaisuutta.
6. TIEDOT JA ILMOITUKSET
WAU voi lähettää tiedotteita ja ilmoituksia Jäsenelle/Huoltajalle ensisijaisesti
sähköpostitse tai vaihtoehtoisesti kirjeitse tämän ilmoittamaan osoitteeseen.
Jäsenen/Huoltajan tulee välittömästi ilmoittaa WAU:lle yhteystietojensa muutoksista
(kuten nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron muutoksista).
7. HENKILÖTIEDOT JA MARKKINOINTI
WAU käsittelee Jäsenen/Huoltajan luovuttamia henkilötietoja voidakseen hallinnoida
jäsenyyttä, sekä markkinointitarkoituksiin.
WAU noudattaa Suomen henkilötietolakia (523/1999) henkilötietojen käsittelyssä ja
rekisteröinnissä. Mikäli Huoltaja on antanut nimenomaisen suostumuksensa, voivat
WAU ja/tai WAU:n yhteistyökumppanit lähettää Jäsenelle ja/tai Huoltajalle
suoramarkkinointia myös sähköisesti (sähköpostitse, tekstiviestien välityksellä). WAU ei
kuitenkaan säännönmukaisesti luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Huoltaja
voi milloin tahansa kirjallisesti ilmoittaa sähköistä suoramarkkinointia koskevan
suostumuksensa rajoittamisesta tai sen peruuttamisesta kokonaan. Jos Jäsen on
ilmoittanut, että hänen tietojansa ei saa käyttää suoramarkkinointiin, tietoja ei käytetä
tällaiseen tarkoitukseen.
Alaikäiselle Jäsenelle ei lähde markkinointiviestejä.
Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden
toteuttamisesta sekä henkilörekisteristä, johon kerätyt tiedot tallennetaan, on saatavilla
Sporttis.NET:n rekisteriselosteesta.
Huoltaja antaa suostumuksensa WAU:lle, sen henkilökunnalle ja edustajille ottaa
kerhotoiminnan yhteydessä valokuvia ja videokuvaa Jäsenestä ja käyttää näitä valokuvia
ja videokuvia WAU:n sisäisessä ja ulkoisessa tiedotustoiminnassa sekä markkinoinnissa.
WAU:lla on yksinoikeus määrätä edellä tarkoitettujen valokuvien ja videokuvien
käytöstä, mukaan lukien oikeus valokuviin ja videokuviin sekä niiden kopioihin, ja
oikeudet valmistaa ja valmistuttaa, muunnella, siirtää ja näyttää valokuvia ja videokuvia
ja niiden kopioita valitsemallaan tavalla kaikissa muodoissa ja kaikilla julkaisualustoilla
edellä mainittuja tarkoituksia varten. Valokuvia ja videokuvia voidaan käyttää sekä
Suomessa että ulkomailla. Markkinointimateriaalissa olevien kuvien yhteydessä ei tulla
lähtökohtaisesti mainitsemaan kuvassa esiintyvien henkilöiden nimiä. WAU:n oikeus
käyttää jäsenyyden aikana otettuja kuvia tai videokuvaa yllä esitetyn mukaisesti säilyy
voimassa jäsenyyden päättymisestä huolimatta. Huoltajalla on mahdollisuus estää
Jäsenen kuvaaminen ilmoittamalla siitä erikseen WAU:lle kerhoon ilmoittautumisen
yhteydessä tai myöhemmin. Jos WAU suorittaa kuvaustoimintaa kerhoissa, siitä
ilmoitetaan Huoltajalle etukäteen.
Suurimmalta osalta WAU:n kerhot ovat kuntien järjestämää koulujen kerhotoimintaa,
jolloin WAU on toiminnan toteuttaja. Tällöin toiminta on perusopetuksen alaista, ja
ehdot, jotka ovat ristiriidassa perusopetusta koskevan lain kanssa, eivät ole voimassa. Jos

ehdoissa on kohtia, joihin Huoltaja ei halua sitoutua, voi Huoltaja ilmoittaa niistä
ilmoittautumisen yhteydessä lisätietokenttään (esim. lupa lapsen valokuvaamiseen
kerhoissa).
8. EHTOJEN MUUTOKSET
WAU:lla on oikeus muuttaa näitä yleisiä ehtoja perustellusta syystä. WAU tiedottaa
jäseniä ehtojen muutoksista sähköpostitse. Uudet ehdot tulevat voimaan WAU:n
ilmoittamana ajankohtana. Mikäli Jäsen tai tämän Huoltaja ei hyväksy uusia ehtoja, tulee
Jäsenen pidättäytyä kerhon toiminnasta.

