
   Alle 18v kilpailijoiden 

HUOLTAJASOPIMUS 
 
 

 
 
Kilpailu: ____________________________________________________________________ 
 
Huoltajan nimi: ______________________________________________________________ 
 
Allekirjoittamalla tämän sopimuksen otat vastaan sinulle tarjotun liiton virallisen huoltajan 
tehtävän tässä sopimuksessa mainitussa kilpailussa ja sitoudut huolehtimaan alla 
mainituista tehtävistä ja noudattamaan annettuja ohjeita huoltajana toimiessasi.  
 
 
ON ENSIARVOISEN TÄRKEÄÄ, ETTÄ HUOLTAJA HUOLEHTII JOKAISESTA 
HUOLLETTAVASTAAN TASAPUOLISESTI YKSILÖLLISET TARPEET HUOMIOIDEN. Tähän tulee 
kiinnittää erityistä huomiota varsinkin silloin kun huoltaja ei tunne kaikkia huollettaviaan 
yhtä hyvin. 
  
Huoltajan tehtävät ennen matkaa: 
 

- Huoltaja selvittää koko ryhmää parhaiten palvelevan, mahdollisimman edullisen 
matkustusvaihtoehdon, tekee tarvittavat lippuvaraukset koko ryhmälle, täyttää ja 
toimittaa ’Matkasuunnitelma’ –lomakkeen tai muulla tavoin siinä olevat tiedot 
kaikille matkaan lähtijöille. (Alle 18-vuotiaat voivat matkustaa ulkomailla eri reittiä 
kuin huoltaja vain erillisellä vanhempien/virallisten huoltajien antamalla kirjallisella 
suostumuksella.) 

- Huoltaja muistuttaa tanssijoita ko. kohdemaahan tarvittavien matkustusasiakirjojen 
tarkistamisesta/hankkimisesta hyvissä ajoin. 

- Huoltaja pitää yhteyttä huollettaviin tanssijoihin jo hyvissä ajoin ennen matkaa ja 
varmistaa, että kaikki ovat vastaanottaneet täytetyn ’Matkasuunnitelma’ -lomakkeen 
tai vastaavat tiedot jos ne on toimitettu muulla tavoin. 

- Huoltaja sopii kunkin tanssijan kanssa koska ja mihin kokoonnutaan matkan alkaessa. 
Mikäli tanssijat eivät tunne huoltajaa ennestään, sovitaan myös siitä, miten tunnistus 
tapahtuu (esim. kyltin avulla). 

- Huoltaja tarkistaa, että kaikki tarvittavat matkustusasiakirjat ovat mukana. 
 
Huoltajan tehtävät ja vastuu koko matkan aikana: 

 
- Huoltaja huolehtii, että mahdolliset lääkärin määräämät lääkkeet ovat saatavilla ja 

että ne otetaan ohjeiden mukaisesti ja että mahdollisista allergioista tai 
erityisruokavaliosta aiheutuu mahdollisimman vähän ongelmia matkan aikana. 

- Huoltaja vastaa kaikista käytännön järjestelyistä itse matkan aikana (Esim. 
paikalliskuljetus, viranomaisille tehtävät selvitykset jne.) 

- Huoltaja maksaa kaikki matkan aikana syntyvät yllättävät, mutta pakolliset kulut (ja 
laskuttaa ne liitolta matkan jälkeen. Esim. mahdolliset matkatavaroista ja 
majoituksesta aiheutuvat lisämaksut.) 

 
 

 

  



 
 

- Huoltaja on vastuussa alaikäisistä tanssijoista myös kilpailupaikan ulkopuolella ja 
hänen tulee tietää missä kaikki huollettavat kulloinkin ovat. Huoltaja myös valvoo, 
että tanssijat poistuvat hotellista tai kisapaikalta vain sovittuina aikoina ja palaavat 
sovittuun paikkaan sovittuun aikaan mennessä.  

- Jokaisen ryhmän jäsenen tulee olla toistensa tavoitettavissa koko matkan ajan. 
- On suositeltavaa, että edustusryhmä liikkuu koko matkan ajan yhdessä. 
- Huoltaja toimii tanssijan edustajana kaikissa niissä tilanteissa, joissa tarvitaan täysi-

ikäistä edustajaa (Esim. jos joudutaan turvautumaan lääkäriin tai sairaalahoitoon, 
selvittämään asioita viranomaisten kanssa tmv.). Mikäli kyseessä olevasta 
tapauksesta on odotettavissa pitempikantoisia seurauksia, huoltajan tulee olla 
yhteydessä tanssijan vanhempaan/viralliseen huoltajaan toimintaohjeiden 
saamiseksi ja toimia sitten tältä saamiensa ohjeiden mukaan.  

- Huoltaja huolehtii siitä, että tanssijat ruokailevat päivittäin riittävästi ja terveellisesti. 
- Huoltaja pitäytyy alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä koko matkan ajan  
- Huoltaja huolehtii siitä, että kaikki matkalla olevat noudattavat liiton eettisiä ohjeita 

 
Huoltajan tehtävät itse kisapaikalla: 
 

- Huoltaja huolehtii (yhdessä) tanssijoiden (kanssa) ilmoittautumisista, 
numerolappujen hausta ja muista virallisista toimenpiteistä 

- Huoltaja valmistelee tanssijat kilpailuun, tähän liittyy kunkin tarpeen mukaan mm. 
o Kannustaminen ja henkinen tuki ennen suoritusta, sen aikana ja suorituksen 

jälkeen 
o käytännön valmistautuminen (ulkoasu, rekvisiitta, ja muu vastaava)  

- Huoltaja huolehtii tanssijoiden arvotavaroista silloin kun tanssijat eivät sitä itse pysty 
tekemään valmistautuessaan suoritukseen tai suorituksen aikana.  

- Huoltajan tulee pitää mukanaan/nopeasti saatavilla pientä ’ensiapupakettia’: 
(rakko)laastaria, hakaneuloja, pinnejä, hiuspampuloita 

- Huoltaja huolehtii kilpailutulosten toimittamisesta tulostiedotuksesta annettujen 
ohjeiden mukaan  

 
Olen lukenut tämän sopimuksen ja otan vastaan minulle tarjotun liiton virallisen huoltajan 
tehtävän tässä sopimuksessa mainitussa kilpailussa, vakuutan tutustuneeni sopimuksen 
sisältöön ja sitoudun huolehtimaan mainituista tehtävistä ja noudattamaan annettuja 
ohjeita huoltajana toimiessani. 
 
 
 
 
Paikka ja päivämäärä:  _______________________________________________________ 
 
 
Huoltajan allekirjoitus:  _______________________________________________________ 
 
 
 
Liite: Matkasuunnitelmapohja  

 



Matkasuunnitelma 
 

 

 

Kilpailu:  

Paikka:  

Ensimmäinen startti lattialla:         Palkintojen jako:  
 

Kokoontumispaikka ja -aika:  

 

 

Lentotiedot  

 

 

 
 

Ryhmän jäsenet: 

Huoltaja: Puh.  

Huoltajalla on matkalla mukanaan (muiden kuin omien lastensa osalta) lapsen virallisten 

vanhempien/huoltajien allekirjoittama kirjallinen todistus huoltajuuden myöntämisestä 

matkalle lähtevälle huoltajalle matkan ajaksi. 
 

Huoltaja on tietoinen mahdollisista allergioista tai sairauksista huollettaviensa osalta.  

 

Tanssijat: Puh.  

 Puh.  

 Puh.  

 Puh.  

 

Hotelli 

Nimi:  

Katuosoite:  

Postinumero ja kaupunki:   

Puhelinnumero (kansainvälisessä muodossa): 

 

Pakkaa käsimatkatavaroihin 

 VOIMASSA OLEVA PASSI (mielellään myös paperikopio aukeamasta, jolla 

henkilötietosi) 

 Lentoliput 

 Kansainvälinen kilpailijakorttisi 

 Alle 18v vanhempien kirjallinen suostumus matkaan 

 Jos lennoissa on tiukkoja vaihtoja, myös välttämättömimmät kisavarusteet on syytä pakata 

KÄSIMATKATAVAROIHIN. Muista kuitenkin, että käsimatkatavaroihin ei saa pakata 

teräviä esineitä eikä nestemäisiä tuotteita! 

 

Muistakaa, tulokset (mitalisijat ja oma sijoitus jos et ole mitalikolmikossa), kommentit 

omasta suorituksesta ja fiilikset kisan jälkeen! Ohjeet liiton sivuilla. 

Tuoreet kisakommentit liiton Facebook –sivuille ovat myös erittäin tervetulleita! 

Muista laittaa talteen alkuperäiset kuitit mahdollisista matkan aikana syntyvistä tärkeistä 

maksuista! 
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