HARJUN KIEKKO RY.
Seura-asu ohjeistus
Yleistä
Harjun Kiekko on tehnyt sopimuksen CCM:n kanssa kausille 2017-2020. Seuran kaikessa toiminnassa tulee
tämän vuoksi käyttää vain CCM-merkkisiä varusteita. Tästä voi poiketa vain seuran tekemien ohjeiden
mukaisissa tuotteissa ja varusteissa. Seuran hallitus määrittelee nämä poikkeukset ja antaa mahdollisen
suostumuksen hankintoihin kirjallisena. Kaikissa seuran varusteasioissa vastuu- ja yhteyshenkilö on seuran
huolto- ja olosuhdepäällikkö.

Intersport
Sopimusaikana kaikki joukkueiden varusteet hankitaan Nummelan Intersportin kautta. Joukkueet eivät voi
hankkia varusteita ja vaatteita seuran logolla muualta. Seurakatalogia, josta tuotteet löytyvät, annetaan
joukkueille.
Yhteystiedot:
Nummelan Intersport

Harjun Kiekko ry

Yhteyshenkilö:
Esa Niiranen
e-mail: esa.niiranen@intersport.fi
puh 050-576 3155

Yhteyshenkilö:
Jari Mettomäki
jari.mettomaki@harjunkiekko.fi
0400-126366

Tilausprosessi
Joukkuetilaus:
•
•
•
•
•
•
•
•

Joukkueet tekevät varustetilaukset keskitetysti. Tilaukset tehdään sovitustilaisuuden yhteydessä.
Mallikappaleita voi myös pyytää joukkueelle kokeiltavaksi.
Intersportin yhteyshenkilö tarkistaa tilauksen ja vahvistaa toimitusajan joukkueelle ja seuran
huoltopäällikölle.
Kun tavara saapuu Intersportiin, toimitetaan tuotteet brodeerattavaksi Intersportin toimesta. Logo
brodeerataan seura-asuun.
Brodeerauksen jälkeen tuotteet toimitetaan takaisin Intersportiin
Intersport ilmoittaa joukkueelle ja seuran huoltopäällikölle sähköpostitse, kun varusteet ovat
valmiita noudettavaksi.
Lasku tuotteista tulee seuralle, joka edelleen laskuttaa joukkueita.
Joukkueet laskuttavat tuotteet heti tilauksen jälkeen pelaajilta. Varusteet luovutetaan pelaajalle
vasta, kun ne on maksettu.
HUOM! Joukkueet tai yksittäiset henkilöt eivät voi mennä Intersportiin hakemaan tavaraa laskuun.
Noudoista on aina sovittava etukäteen seuran huoltopäällikön kanssa, joka toimii yhteyshenkilönä
seuran ja Intersportin välissä.

Yksittäinen tilaus:
•

Pelaaja voi ostaa Intersportista yksittäisiä tuotteita, mutta silloin tulee huomioida, että tuotteissa ei
automaattisesti ole Harjun Kiekko-brodeerausta.
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HARJUN KIEKKO RY.
•
•
•

Harjun Kiekko-brodeerauksen saa, kun ilmoittaa Intersportin yhteyshenkilölle haluavansa sellaisen.
Tuote toimitetaan painoon ja Intersport ilmoittaa, kun tuote on heiltä noudettavissa brodeerattuna
Tuote brodeerauksineen maksetaan suoraan Intersportin kassalle.

Pelipaidat

Seuran kotipelipaidan tulee aina olla sininen, HT-Sportin valmistama pelipaita. Vieraspaitana on HT-Sportin
valmistama paita, jonka väri on valkoinen. Pelipaidoissa saa olla joukkueen mainoksia, mutta seura varaa
mainospaikat pelipaitojen oikeasta ja vasemmasta hartiasta. Pelinumerossa käytetään seuran valitsimia
fontteja.
Seuran fontti ja värit ovat:
Logossa käytettävä fontti on Arial Black
Virallinen HaKi logo: https://www.dropbox.com/s/y1dmeqt1a6qfc0h/Haki-logo.ai?dl=0
Navy Blue

Light Blue

Hex Code #002E62

Hex Code #0168AB

PMS PMS 281

PMS PMS 641

CMYK 100, 53, 0, 62

CMYK 99, 39, 0, 33

RGB 0, 46, 98

RGB 1, 104, 171

Kotipelit pelataan AINA sinisellä pelipaidalla, poikkeaminen tästä vain kilpailusääntöjen määräämänä.
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HARJUN KIEKKO RY.
Sukat
Joukkue hankkii keskitetysti pelisukat, joiden väri on valkoinen. Sukkiin voi painattaa mainoksia ja Harjun
Kiekon logon. Joukkue hankkii keskitetysti myös harjoitussukat, joiden pääväri on valkoinen.

Kiekot
Kiekot hankitaan kuluvalla sopimuskaudella Intersportista.

Harjoitteluvarusteet
Joukkueiden yhtenevien harjoitteluvarusteiden tulee olla myös CCM-merkkisiä. Harjoitteluvarusteisiin on
joukkueilla mahdollisuus hankkia omia sponsoreita. Muun merkkisiä joukkueiden harjoitteluvarusteita ei
ole lupa hankkia ilman seuran suostumusta. Ennen sopimusta hankittuja harjoitusasuja voi käyttää yhden
(1) vuoden siirtymäajan. Kaikki harjoitteluvarusteet joukkue hankkii keskitetysti. Seura on neuvotellut
yhteistyökumppanien kanssa seurahinnat, joilla tuotteita tarjotaan joukkueille edullisesti.

Brodeeraus
Seura-asut brodeerataan Logodoor liikkeessä ja asuihin tulee takkiin tai yläosaan Harjun Kiekko logo.
Brodeeratun logon puoli pitää jättää muista painatuksista tai brodeerauksista vapaaksi. Numeron voi
painaa tai brodeerata takkiin, yläosaan tai housuihin. Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät HaKi seura-asu
paino-ohjeista seuran nettisivuilta.
Yhteystiedot:
puhelin: 044 5266631
Karapellontie 8
02610 Espoo
Painotalosta tulee lasku seuralle, joka maksaa laskun joukkueen tililtä. Laskusta laitetaan aina kopio
kyseisen joukkueen joukkueenjohtajalle sähköpostilla.
Hinta: brodeerattu logo (noin 6,5cm) 4,75€ ja numero 2,75€

Harjun Kiekon seura-asu linjaus kaudelle 2018
Seura-asujen väri on musta. Seura-asuina käytettään vain CCM-merkkisiä asuja.
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