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EduFocus 2022 -koulutusohjelman sopimusehdot
1. Yleistä
EduFocus-koulutusohjelma (jäljempänä koulutus) on Cope Oy:n / Valmennustiimi SportFocuksen
(kouluttaja) järjestämä koulutusohjelma. Nämä sopimusehdot määrittelevät koulutuksen yleiset
sopimusehdot kouluttajan ja EduFocus-koulutusohjelmaan osallistujan (osallistuja) välillä. Cope Oy vastaa
siitä, että kaikki sen koulutukset valmistellaan ja toteutetaan ammattitaitoisesti ja yleisesti hyvänä
pidettävien menettelytapojen mukaisesti. EduFocus-koulutusohjelma tarjoaa osallistujalle valmiudet
psyykkisenä valmentajana toimimiseen urheilun kentällä.

2. Koulutusohjelmaan hakeminen
Koulutukseen haetaan täyttämällä koulutuksen hakulomake (www.sportfocus.fi/edufocus) määräaikaan
mennessä.

3. Koulutukseen osallistujien valinta
Kouluttaja valitsee koulutukseen sopivimmat henkilöt hakulomakkeessa ja osoitteessa
www.sportfocus.fi/edufocus esitettyjen kriteerien perusteella. Koulutukseen valituille lähetetään ilmoitus
valinnasta sähköpostitse hakijan koulutushakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

4. Koulutuspaikan vastaanottaminen
Koulutukseen valittu henkilö vastaanottaa koulutuspaikan lähettämällä sähköpostitse vahvistuksen
koulutuspaikan vastaanottamisesta 10 päivän sisällä tiedon valinnan saamisesta sähköpostiosoitteeseen
focus@sportfocus.fi

5. Koulutuksen sisältö
Koulutus koostuu kahdeksasta lähiopetuspäivästä, joka sisältää ryhmätyönohjausta sekä itsenäisestä
työskentelystä ja psyykkisen valmennuksen harjoittelusta (n. 20h). Lähiopetuspäivien ajankohdat ovat
nähtävillä osoitteessa http://www.sportfocus.fi/edufocus/. SportFocus tarjoaa osallistujille koulutuksessa
tarvittavan koulutusmateriaalin, lukuunottamatta teknisiä välineitä, kuten tietokonetta. Kouluttajalla on
oikeus osoittaa lähipäivien opettajat.
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6. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen
Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää kurssipäiviin osallistumisen, itsenäisen työskentelyn ja
psyykkisen valmennuksen harjoittelun (n. 20h) suorittamisen hyvällä tasolla. Koulutuksen aikana oppimista
arvioidaan itsearviointi-menetelmillä sekä kouluttajien palautteen avulla. Mahdollisista poissaoloista
(sairaus tai muu pakottava syy) on ilmoitettava viivytyksettä kouluttajalle. Kouluttaja ja osallistuja sopivat
poissaolon korvaamisesta parhaaksi katsomallaan tavalla, kuitenkin siten että oppimisvaatimukset
täyttyvät.

7. Immateriaalioikeudet
Koulutuksessa käytettävän kirjallisen ja sähköisen materiaalin immateriaalioikeudet kuuluvat Cope Oy:lle.
Tällä sopimuksella ei siirretä mitään immateriaalioikeuksia osallistujalle. Osallistujan saaman kurssiaineiston
luvaton käyttö tai vuokraaminen on kielletty. Osallistujalla on oikeus käyttää kurssilla tarjottuja
materiaaleja omassa valmennustyössään myös kurssin jälkeen, mutta materiaalista on edelleen tultava ilmi,
että se on Cope Oy:n tuottamaa ja immateriaalioikeudet kuuluvat Cope Oy:lle.

8. Koulutuksen hinta ja maksuehdot
Koulutuksen hinta on yhteensä 1490€ + alv 24%. (1847,60€ sis. alv.). Ensimmäinen maksuerä,
ilmoittautumismaksu (250€ + alv 24%), suoritetaan koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen.
Ilmoittautumismaksua ei palauteta, vaikka osallistuja peruisi koulutukseen osallistumisensa. Loput
osallistumismaksusta laskutetaan ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen kuitenkin niin, että osallistuja voi
halutessaan maksaa maksun kahdessa erässä. Ellei toisin mainita, osallistuja on velvollinen suorittamaan
maksut 14 päivän kuluessa laskun päivämäärästä lähtien. Maksuviivästyksien yhteydessä asiakas on
velvollinen maksamaan lisäksi kohtuulliset saatavien perimismaksut.

9. Osallistumisen peruminen
Osallistuja voi perua osallistumisensa ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen ilmoittamalla siitä sähköpostitse
osoitteeseen focus@sportfocus.fi vuorokauden (24h) kuluessa ensimmäisen koulutuspäivän päättymisestä.
Osallistujalta veloitetaan tällöin ainoastaan ilmoittautumismaksu 250€ + alv 24%, johon sisältyy
ensimmäinen koulutuspäivä. Tämän päivämäärään jälkeen osallistumista ei voi perua, vaan osallistuja on
velvollinen suorittamaan koko koulutusmaksun 1490€ + alv 24%. Jos osallistuja peruuttaa osallistumisensa
ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen, on hänen palautettava saamansa materiaalikansio Copen toimistolle
mahdollisimman pikaisesti perumispäätöksen jälkeen.
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10. Koulutuksen peruminen
Kouluttaja pidättää oikeuden perua koulutuksen 14 päivää ennen koulutuksen alkamisajankohtaa, mikäli
koulutuksessa ei ole riittävästi ilmoittautuneita. EduFocus-koulutusten minimiosallistujamäärä on
kymmenen (10) henkilöä. Koulutuksen peruuntuessa osallistujille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti ja
suoritettu ilmoittautumismaksu palautetaan.
Ylivoimainen este kuten työtaistelu, räjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen
määräys tai muu sopijapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure), joka kohdistuu kouluttajaan
tai tämän toimittajaan tai alihankkijaan, vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta tämän sopimuksen
velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden
täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

11. Riitatilanteen ratkaiseminen
Riitatilanteet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei riitatilannetta saada ratkaistua
neuvottelemalla, se ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaisesti.

