Pääsylippusi Estradille

Sinä Viihteen alan Ammattilainen!
Oli edustamasi taiteenlaji sitten korkeampaa kulttuuria, kevyempää viihdettä, tai raskaampaa sarjaa, olet
tervetullut liittymään edistykselliseen palveluumme. Meille tärkeintä on se, että olet sitoutunut työhösi täydellä
sydämellä ja teet sitä tinkimättömällä laadulla.
Voit olla joko yksinäinen taitaja, tai voitte olla myös isompi ryhmä (esimerkiksi bändi tai tanssiryhmä), sillä liittymällä
StarPoint viihdepalveluun tulette saavuttamaan seuraavat hyödyt:


Saatte tyylikkään ja monipuolisen sekä helposti ylläpidettävän kotisivun, joka sisältää kuvien, youtube -linkkien
ja erilaisten liitteiden, esimerkiksi lavakartan, esitteiden ja julisteiden tallennusmahdollisuuden



Valtakunnallinen ja jatkuva markkinointi takaa sen, että asiakkaat löytävät teidät aiempaa huomattavasti
paremmin ja teillä on mahdollisuus saada runsaasti lisää esiintymisiä



Voitte itse päättää koska ja missä osissa Suomea olette valmiita esiintymään



Läpinäkyvä hinnoittelu turvaa sen, että tiedätte tarkalleen mitä esiintyminen asiakkaalle maksaa.
Määritellessänne palvelulle myyntihintaa, lisäätte siihen itse StarPoint Oy:n verkkopalvelun ja markkinointituen
osuuden (15 %)



Voitte hallita esiintymiskalenterianne palvelussamme



Saatte määrämuotoista asiakaspalautetta joka auttaa teitä kehittämään omaa palvelutarjontaanne



Teillä on halutessanne vapaus käyttää myös muita myyntikanavia hankkiaksenne esiintymisiä

Toimintaohje
Suorittamalla oheisen liittymismaksun vahvistat samalla hyväksyneesi yleiset sopimusehdot (sivu 2). Maksusuorituksen
saavuttua tilillemme lähetämme sähköpostiisi lomakepohjan, joka sisältää yksityiskohtaiset ohjeet artistitietojen
tallentamiseksi ja toimittamiseksi StarPoint Oy:lle. StarPoint Oy vastaa perustietojen oikoluvusta ja tallennuksesta
verkkopalveluun, jonka jälkeen pääset räätälöimään tarjonnastasi juuri itsesi tai ryhmäsi näköisen
palvelukokonaisuuden josta asiakkaiden on helppo tilata!
Huom!

Varmista paikkasi suorittamalla oheinen liittymismaksu mahdollisimman nopeasti jotta ehdimme
oikolukemaan, tallentamaan ja tarvittaessa tarkentamaan tietojasi ennen esiripun aukeamista.

Varaa paikkasi estradille niin olet mukana kun esirippu aukeaa 1.4.2010!
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Sivu 2

StarPoint Oy, Y-tunnus 2307732-6
Linnankatu 61, 20100 Turku, puh. 040 1626669
info@starpoint.fi

1 § Palveluun liittymisen edellytys
Palveluun voi liittyä ainoastaan y-tunnuksella toimivat artistit / artistiryhmät.
2 § Palvelun kuvaus
Palvelu yhdistää helpolla ja uudenaikaisella tavalla viihdepalveluja tuottavien artistien palvelutarjonnan kohtaamaan kotitalouksien, yritysten/yhteisöjen, hotelli- ja ravintola-alan toimijoiden
kysynnän valtakunnallisesti. Palveluun liittyminen tapahtuu seuraavasti:









Artistille luodaan palveluntuottajan verkkopalveluun käyttäjätunnus, jonka avulla hän pääsee tallentamaan ja ylläpitämään artistikortin tietoja, sekä päivittämään esiintymiskalenteriaan.
Asiakkaan tehdessä tilauksen artisti saa siitä tiedon tekstiviestillä. Tekstiviesti sisältää tiedon esiintymisajankohdasta, esiintymispaikkakunnasta, esiintymisen kestosta, tilaajasta
(yritys/yksityinen) ja tilatusta palvelusta.
Artistin tulee vahvistaa tehty tilaus 24 tunnin sisällä tekstiviestin saapumisesta lähettämällä määrämuotoinen tekstiviesti verkkopalvelujärjestelmään, joka päivittää kalenterivarauksen
statuksen varatuksi ja ilmoittaa vahvistuksesta asiakkaalle.
Mikäli artisti ei vastaa tekstiviestiin 24 tunnin sisällä varaus peruuntuu automaattisesti, jolloin palveluntuottajalla on oikeus lähettää asiakkaalle tietoja vaihtoehtoisista artisteista.
Sitova sopimus artistin ja asiakkaan välillä syntyy, kun artisti on vahvistanut tilauksen edellä kuvatulla tavalla ja asiakkaan maksusuoritus on saapunut palveluntuottajan tilille. Selvyyden
vuoksi todetaan, että sopimus esiintymisestä syntyy artistin ja asiakkaan välille eikä palveluntuottaja ole ao. sopimuksen osapuoli.
Sitova sopimus esiintymisestä toimitetaan sekä artistille että asiakkaalle maksusuorituksen saavuttua palveluntuottajan tilille.
Esiintymisen jälkeen palveluntuottaja kerää automaattisesti asiakaspalautteen, toimittaa sen artistille ja tilittää esiintymispalkkion sopimuksen 5 § mukaisesti.
Selvyyden vuoksi todetaan, että palveluntuottaja ei anna artistille minkäänlaisia takuita palvelun kautta saatavien tilausten määrästä.

3 § Artistin työsuoritusta koskevat vastuut
Artisti vastaa oman sekä mahdollisen ryhmänsä työsuorituksen teknisestä ja taiteellisesta toteutuksesta ja tasosta parhaan kykynsä ja asiakkaan tekemän tilauksen mukaan.
Artisti sitoutuu siihen, että hän ja hänen mahdollisen ryhmänsä jäsenet esiintyvät moitteettomasti, noudattavat lakia ja muita soveltuvia määräyksiä eivätkä, ellei asiakkaan kanssa erikseen ole
muuta sovittu, esiintymisen aikana ole alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena.
4 § Muut vastuut
Sopijapuolet vastaavat, ellei nimenomaan toisin sovita, kaikista omista liiketoimintaansa ja esiintymiseensä liittyvistä kustannuksista. Artistin saatua verkkopalveluun käyttäjätunnuksen ja
salasanan, vastuu artistitietojen tallennuksesta, tietojen oikeellisuudesta ja niiden ylläpidosta on artistilla.
5 § Palkkiot
Palvelun liittymismaksu on 100 euroa ja vuosimaksu 60 euroa. Ensimmäinen vuosimaksu sisältyy liittymismaksuun. Palveluntuottajalla on oikeus nostaa sekä liittymis- että vuosimaksua
tarvittaessa, jolloin muutokset voivat kohdistua vasta seuraavaan kalenterivuoteen. Palveluntuottaja on velvollinen informoimaan artistia mahdollisista korotuksista vähintään 2 kuukautta ennen
kuluvan kalenterivuoden päättymistä.
Artistin tuotteistamien palvelujen myyntihinnat määrittelee artisti. Palveluntuottajan palkkio verkkopalvelusta ja markkinoinnista on 15 % asiakkaalta laskutetusta esiintymisestä.
Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta ja tilittää artistille maksun, josta on vähennetty palveluntuottajan palkkio. Tilitys tehdään viikon sisällä toteutuneesta ja asiakkaan hyväksymästä
esiintymisestä.
Mikäli artistin esiintymispalkkio on arvonlisäveron alaista, palveluntuottajan palkkio lasketaan arvonlisäverollisesta laskutuksesta.
Artistin on pyynnöstä toimitettava palvelun kautta tilatusta esiintymisestä palveluntuottajalle kaikki tarvittavat tiedot laskutusta ja tilitystä varten.
Mikäli erikseen on nimenomaan sovittu, että artisti ottaa itse vastaan esiintymispalkkion asiakkaalta, tulee artistin tilittää koko saamansa määrä palveluntuottajalle, joka vähennettyään oman
palkkionsa tilittää loput artistille siten kuin artistille tulevan palkkion maksamisesta on edellä sovittu.
6 § Matkakulut
Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaalta myös tilausvahvistuksessa ilmoitetut artistin matkakulut ja tilittää ne esiintymisen palkkiotilityksen yhteydessä lyhentämättöminä artistille.
7 § Peruutukset ja myöhästymiset
Artistilla on oikeus peruuttaa jo vahvistamansa esiintyminen vähintään 30 päivää ennen esiintymistä ilman erillistä syytä tai seurauksia.
Mikäli artistin jo hyväksymä esiintyminen estyy hänestä riippumattomasta tai force majeure syystä, artisti ei ole korvausvelvollinen palveluntuottajalle mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.
Tämä edellyttää, että artisti ilmoittaa esteestä viipymättä siitä tiedon saatuaan ja pyrkii omin toimin korjaamaan esteestä aiheutuvat haitat ja vahingot. Sairaustapauksessa artistin on
toimitettava palveluntuottajalle lääkärintodistus tai muu vastaava pitävä selvitys sairaudesta.
Mikäli artisti yksipuolisesti ilman pätevää syytä (force majeure) alle 30 päivää ennen esiintymisajankohtaa päättää peruuttaa jo vahvistamansa tilauksen on hän korvausvelvollinen
palveluntuottajalle siltä osin kun palveluntuottaja mahdollisesti on korvausvelvollinen asiakkaalle. Lisäksi palveluntuottajalla on oikeus välittömästi purkaa sopimus.
Mikäli artisti ilman pätevää syytä (force majeure) jättää tulematta jo vahvistamaansa esiintymistilaisuuteen on hän korvausvelvollinen palveluntuottajalle siltä osin kun palveluntuottaja
mahdollisesti on korvausvelvollinen asiakkaalle. Lisäksi palveluntuottajalla on oikeus välittömästi purkaa sopimus.
Mikäli artisti myöhästyy vahvistetusta ja sovitusta esiintymisestä on hän korvausvelvollinen palveluntuottajalle siltä osin kun palveluntuottaja mahdollisesti on korvausvelvollinen asiakkaalle.
Artisti ei saa missään tilanteessa panna toista henkilöä sijaansa, ellei siitä ole erikseen palveluntuottajan kanssa sovittu.
8 § Reklamaatiot ja vahingonkorvaukset
Mahdollisissa reklamaatiotilanteissa palveluntuottaja selvittää reklamaation syyn ja mikäli reklamaatio osoittautuu oikeutetuksi, artistin suorittama vahingonkorvaus on suuruudeltaan
reklamoidun esiintymispalkkion suuruinen. Mikäli artistin aiheuttaman vahingon määrä ylittää esiintymispalkkion, vastaa artisti vahingosta täysimääräisesti. Palveluntuottajan vastuu artistille on
kaikissa tilanteissa rajoitettu palveluntuottajan palkkion määrään.
9 § Kilpailukielto
Artisti vakuuttaa, ettei palveluntuottajan verkkopalvelun kautta tilattua esiintymistä missään tapauksessa laskuteta suoraan artistin tai hänen yhtiönsä toimesta tai anneta palveluntuottajan
kanssa kilpailevan ohjelmatoimiston, agentin tai muun tahon laskutettavaksi. Artisti ei myöskään tee sopimuksia verkkopalvelun kautta saatujen asiakkaiden kanssa suoraan, vaan ainoastaan
palveluntuottajan välityksellä tämän sopimuksen mukaisesti.
10 § Tiedonantovelvollisuus
Molemmat sopijapuolet ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle kaikista niistä seikoista, joilla on olennaista merkitystä tämän sopimuksen mukaisille sopijapuolten
oikeuksille ja velvoitteille.
11 § Sopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja purkaminen
Sopimus on voimassa toistaiseksi sen allekirjoitushetkestä lukien. Sopimus voidaan irtisanoa päättymään kunkin kalenterivuoden viimeisenä päivänä toimittamalla toiselle osapuolelle kirjallinen
irtisanomisilmoitus viimeistään marraskuun viimeisenä päivänä.
Sopimus voidaan purkaa kirjallisesti molemmin puolin koska tahansa, mikäli toinen sopijapuoli olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja tai on syyllistynyt toista sopijapuolta loukkaavaan
toimintaan tai törkeään laiminlyöntiin. Oikeutta purkaa sopimus tällaisella perusteella ei kuitenkaan ole, jos rikkomukseen syyllistynyt osapuoli oikaisee tekonsa tai laiminlyöntinsä seuraukset
viipymättä toisen sopijapuolen antaman kehotuksen jälkeen eikä rikkomuksesta ole aiheutunut vähäistä suurempaa vahinkoa loukatulle sopijapuolelle.
Sopimuksen irtisanomis- ja purkamistilanteessa artistin tiedot poistetaan järjestelmästä ja varatut esiintymiset peruutetaan palveluntuottajan toimesta. Sopimuksen purkamistilanteessa
meneillään olevan sopimuskauden vuosimaksua ei palauteta.
Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus heti päättyväksi myös silloin kun toinen sopijapuoli haetaan tai asetetaan konkurssiin, selvitystilaan, velkasaneeraukseen tai todetaan ulosotossa
varattomaksi tai kun sopijapuolen maksukyvyttömyystila on muutoin ilmeinen.
12 § Salassapito
Sopijapuolet sitoutuvat olemaan ilmaisematta tämän sopimuksen sisältöä ulkopuolisille tai julkisuuteen, poikkeuksena sopijapuolten lainopilliset avustajat, viranomaiset tai vastaavat tahot jotka
tarvitsevat näitä tietoja mahdollisten riitaisuuksien käsittelyssä taikka joiden tiedonsaantioikeus perustuu lakeihin, asetuksiin tai niiden nojalla annettuihin säännöksiin tai määräyksiin.
Tässä kohdassa mainitun salassapitovelvollisuuden rikkomista on pidettävä olennaisena sopimusrikkomuksena, joka oikeuttaa loukatun sopijapuolen purkamaan sopimuksen heti päättyväksi.
13 § Sopimuksen siirtäminen
Sopijapuolella ei ole oikeutta ilman toisen sopijapuolen antamaa kirjallista suostumusta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle. Palveluntuottajalla on kuitenkin oikeus siirtää sopimus
kolmannelle osapuolelle palveluntuottajan liiketoiminnan tai sen osan luovutuksen yhteydessä.
14 § Sopimuksen muuttaminen
Tähän sopimukseen tehtävät muutokset on tehtävä kirjallisesti kummankin sopijapuolen allekirjoituksin.
15 § Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat mahdolliset riitaisuudet käsitellään Turun käräjäoikeudessa.
16 § Sopimuskappaleet
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

