
KIHU SPORTS LAB HIMOS TRAIL JUOKSUVALMENNUS ILMOITTAUTUMINEN JA 
PERUUTUSEHDOT 
 
 
Yleistä: 
Huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU) omistaa Sports Research and Developments SRD Oy:n, 
joka markkinointinimellä KIHU Sports Lab järjestää Himos Trail juoksuvalmennuksen vuodelle 
2023. Valmennuspaketti sisältää harjoittelun ohjelmoinnin, harjoitusohjeet, ja harjoitteluun liittyvän 
luentosarjan digitaalisella palvelualustalla. Lisäksi valmennus sisältää säännöllisen 
henkilökohtaisen kontaktin valmentajan kanssa (digitaalista palvelualustaa hyväksikäyttäen), sekä 
kaksi yhteistä lähiharjoituspäivää Jyväskylässä (ensimmäinen päivä sisältää tasotestauksen 
Huippu-urheilun instituutti KIHUn tiloissa ja luennon; toinen yhteinen päivä sisältää luennon ja 
yhteisen harjoituksen). Digitaalista palvelualustaa käytetään sekä ryhmä että henkilökohtaiseen 
kontaktointiin valmennuspalvelun aikana. 
 
Ilmoittautuminen ja maksu: 
Ilmoittautuminen tapahtuu verkkokauppamme kautta ja mukaan valmennukseen otetaan yhdessä 
Vaarojen Maraton -valmennuksen kanssa maksimissaan 24 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Tämän määrän täytyttyä loput ilmoittautuneet otetaan jonotuslistalle siltä varalta, että 
alkuperäisestä ryhmästä vapautuu paikkoja. Valmennusmaksu laskutetaan niin, että ensimmäinen 
kuukausi maksetaan verkkokauppaoston yhteydessä ja loput kuukaudet laskutetaan kuukausi 
kerrallaan.  
 
Valmennusmaksu ei sisällä osallistumispaikkaa Himos Trail 2023 tapahtumaan. Asiakkaan tulee 
itse ostaa paikka haluamalleen matkalle Himos Trailin omien verkkosivujen kautta.  
 
Minimisitoutuminen ja peruutusoikeus: 
Minimisitoutuminen valmennuspalvelun maksamiseen on kolme kuukautta valmennuksen 
aloittamisesta. Ilmoittautuminen voidaan peruuttaa veloituksetta, jos peruutus tehdään 14 
vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Tämän jälkeen, mutta ennen valmennuksen alkua 
tehdystä peruutuksesta veloitamme 50% ensimmäisen kolmen kuukauden valmennusmaksusta. 
Osallistujalla ei kuitenkaan ole peruuttamisoikeutta (ennen kolmen kuukauden määräaikaa), jos 
hän on aloittanut valmennuksen. Ilmoittautumisen voi peruuttaa em. aikoina tai kolmen kuukauden 
jälkeen sähköpostilla osoitteeseen sportslab@sportslab.fi. Kolmen kuukauden jälkeen 
tapahtuneista peruuttamisista osallistuja on velvollinen maksamaan kunkin alkaneen kuukauden 
valmennusmaksun. 
 
Valmennuspalvelun tilauksen keskeyttäminen terveydellisistä syistä: 
Valmennuspalvelun saa keskeyttää (tai laittaa tauolle) myös ensimmäisen kolmen kuukauden 
aikana terveydellisistä syistä lääkärintodistuksen esittämällä. Mikäli tauko tai tauot kestävät 
yhteensä yli neljä viikkoa, katsotaan valmennuspalvelu keskeytetyksi ja paikka voidaan antaa 
jonotuslistalla seuraavana vuorossa olevalle. 
 
Muuta: 
Valmennuksen järjestämisen ehtona on vähimmäisosallistujamäärän (15 henkilöä) täyttyminen. 
Mikäli perumme valmennuksen tästä johdosta, tai asiakas peruuttaa osallistumisen yllä mainitun 
veloituksettoman ajan kuluessa, palautamme jo maksetun valmennusmaksun verkkokaupan kautta 
viimeistään 14 vuorokauden kuluessa peruuttamisilmoituksesta. S-pankin ja Ålandsbankenin 
kautta suoritetun maksun palautus joudutaan tekemään erillisenä tilisiirtona ja palautetaan 
osallistujan ilmoittamalle tilille viimeistään 14 vrk:n kuluessa siitä, kun osallistuja on ilmoittanut 
tilinumeron, jolle maksu palautetaan. 
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