Oslo xx.xx.xxxx
Deltakerkontrakt Norsk Vinkelnerlandslag
Norsk Vinkelnerlandslag (NVL) driftes av Norsk Vinkelnerforening (NVF) og er en
treningsplattform for sommelierer som ønsker å konkurrere nasjonalt og internasjonalt.
NVLs formål:
Være en treningsplattform med breddesatsing samt en elitetreningsplattform med
spissing opp mot internasjonale konkurranser som Nordisk, EM og VM.
Forpliktelser:
NVF bruker betydelige midler og ressurser hvert år på dedikerte deltakere og NVL.
Deltakerne på NVL har til gjengjeld egne forpliktelser. Deltakere må påregne å bidra
under ulike arrangementer i regi av foreningen og dens partnere årlig. Antall
arrangementer varierer og NVF vil sørge for å fordele oppdragene på de ulike
deltakerne. Deltakere som gjentatte ganger ikke ønsker eller kan stille opp for NVF ved
forespørsel kan miste muligheten til å trene med NVL.
Medlemmer av NVL forplikter seg til følgende:
•

Betale årlig medlemsavgift til NVF.

•

Deltakeren kan ikke være dommer eller deltaker i vinkelnerkonkurranser
utenfor ASI systemet uten godkjennelse fra Landslagsansvarlig.

•

Ved invitasjon til store internasjonale sommeliersamlinger og arrangementer
forplikter deltaker å informere Landslagsansvarlig.

•

Deltakeren stiller seg til disposisjon for Norsk Vinkelnerforening og deres
sponsorer for oppdrag.

•

Deltakeren vil kun bære reklame (inkl. Logoer) for Norsk Vinkelnerforening og
deres sponsorer når vedkommende representerer NVF nasjonalt og
internasjonalt.

•

Deltakeren må lage en personlig plan som viser ambisjoner, treningsplan og
tilrettelegging. Denne sendes til Landslagsansvarlig for gjennomgang.

•

Stille opp og bidra ifm markedsføring for NVF og foreningens partnere i
perioden deltakeren er på Landslaget.

•

Deltakere i Internasjonale Mesterskap plikter å stille opp for foreningen og dens
partnere frem til neste mesterskap avholdes.

•

Dersom det oppstår en konflikt i arbeidssituasjon for deltakeren grunnet denne
kontrakten har deltakeren mulighet til å søke styret om bistand og
dispensasjoner.
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•

Brudd på kontrakt fra kandidatens side vil kunne medføre et krav om
tilbakebetaling av de midlene NVF har bidratt med. Størrelsen på beløpet vil bli
vurdert i den enkelte situasjon.

…………………………………
Dato

…………………………………………………………
Signatur

