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NIKOLI RY:N TAPAHTUMIEN SÄÄNNÖT JA
ILMOITTAUTUMISEHDOT
Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 27.9.2022.

1§ Sääntöjen ja ehtojen pätevyys
Nämä tapahtumasäännöt koskevat kaikkia Nikoli ry:n tapahtumia sekä niihin osallistuvia
henkilöitä.
2§ Tapahtumiin oikeutetut
Nikoli ry:n järjestämiin tapahtumiin ovat oikeutettuja kaikki Nikoli ry:n jäsenet pois lukien
porttikiellossa olevat henkilöt.
3§ Käyttäytyminen ja korvausvastuu tapahtumissa
Nikoli ry:n tapahtumissa edellytetään hyvää käytöstä, toisten huomioon ottamista, sekä
tilojen ja esineiden kunnioittamista. Osallistuja vastaa itse aiheuttamistaan vahingoista
henkilökohtaisesti Nikoli ry:n järjestämissä tapahtumissa. Nikoli ry ei ole velvollinen
korvaamaan henkilön itse aiheuttamia vahinkoja.
Huumeiden käyttäminen, mukana tuominen tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena
oleminen on Nikoli ry:n tapahtumissa ehdottomasti kielletty. Nikoli ry:n hallitus käsittelee
rikkeet tapauskohtaisesti ja päättää mahdollisesta tapahtumarangaistuksesta.
Ongelmatilanteissa otetaan yhteyttä poliisiin.
4§ Turvallinen tila
Nikoli ry:n tapahtumissa toteutetaan turvallisen tilan periaatteita. Tapahtumissa ei ole tilaa
minkäänlaiselle väkivallalle, häirinnälle tai suvaitsemattomuudelle. Väkivaltainen tai
sopimaton käytös voivat johtaa mahdolliseen tapahtumarangaistukseen.
5§ Tapahtumarangaistukset
Henkilölle, joka häiritsee Nikoli ry:n tapahtumissa muita osallistujia, käyttäytyy
väkivaltaisesti, tai muuten sopimattomalla tavalla, voidaan määrätä tapahtumarangaistus.
Rangaistuksista päättää Nikoli ry:n hallitus.
5.1 Tapahtumasta poistaminen
Häirintää aiheuttava henkilö voidaan poistaa tapahtumasta välittömästi ja
tapauskohtaisesti määrätä henkilölle tapahtumavaroitus.
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5.2 Tapahtumavaroitus
Häirintää aiheuttavalle henkilölle voidaan määrätä tapahtumavaroitus, joka on
pituudeltaan 3–12 kuukautta. Kahdesta saman aikarajan sisällä annetusta
varoituksesta seuraa porttikielto.
5.3 Porttikielto
Häirintää aiheuttavalle henkilölle voidaan määrätä porttikielto kaikkiin Nikoli ry:n
tapahtumiin. Porttikielto on määräaikainen ja kiellon pituudesta päätetään
tapauskohtaisesti.
5.4 Tapahtumamaksujen myöhästymisestä johtuvat rangaistukset
Eriteltynä tarkemmin kohdassa 7§.
6§ Ilmoittautuminen tapahtumiin
Tapahtumiin ilmoittautuminen on aina sitovaa, ellei ilmoittautumisen yhteydessä toisin
mainita. Tapahtumaan ilmoittautuva vakuuttaa hänen antamansa nimi- ja osoitetiedot
oikeaksi, virheellisistä tiedoista mahdollisesti aiheutuvista haitoista osallistuja vastaa itse.
7§ Maksuvelvollisuus
Sitova ilmoittautuminen tarkoittaa maksuvelvollisuutta, vaikka ei aikoisikaan osallistua.
Osallistumismaksu on maksettava ilmoitetulle taholle vaadittuun eräpäivään mennessä
ohjeiden mukaan.
Aikaisemman tapahtuman maksun puuttuminen voi evätä oikeuden osallistua Nikoli ry:n
tapahtumiin, kunnes maksu on suoritettu. Toistuva maksujen myöhästyminen voi myös evätä
oikeuden osallistua Nikoli ry:n tapahtumiin erikseen määritellyksi ajaksi.
8§ Peruutusehdot
Sitovasti ilmoittautuneilla osallistujilla ei ole mahdollisuutta peruuttaa osallistumistaan ilman
lääkärintodistusta, tai ilman muuta erittäin painavaa syytä. Peruutustapauksissa ilmoittautuja
voi myydä paikkansa eteenpäin. Tällöin alkuperäinen ilmoittautuja on vastuussa
maksuohjeiden välittämisestä uudelle osallistujalle, sekä velvollinen ilmoittamaan uuden
osallistujan tiedot (nimi, erityisruokavaliot ym.) tapahtuman vastuuhenkilölle. Alkuperäinen
ilmoittautuja on vastuussa siitä, että tapahtuman maksu suoritetaan.
9§ Ehtojen hyväksyminen
Ilmoittautumalla Nikoli ry:n tapahtumiin hyväksyt kaikki edellä mainitut säännöt ja ehdot.

