TILOJEN KÄYTTÖEHDOT
KKS:n HALLI

Yleistä
KKS:n halliin voivat KKS:n jäsenet tehdä yksittäisiä varauksia arkipäivisin 1.5.2019
alkaen hallin ollessa vapaa muusta käytöstä/varauksista.
KKS:n hallitus hyväksyy tai hylkää varauksen.
Käyttäjä sitoutuu noudattamaan hallin sääntöjä varauksen tehdessään.

Vastuuhenkilö
Varaajan tulee olla täysi-ikäinen KKS:n jäsen, hän on vastuussa ryhmän käytöksestä
ja toiminnasta KKS:n tiloissa
Vastuuhenkilö huolehtii, että hallin sääntöjä noudatetaan

Hallin säännöt
Käyttäjät liikkuvat ainoastaan sovitulla alueella
Käyttäjä seuraavat sovittuja aikatauluja
Käyttäjät huolehtivat siitä, että tilat/käytetyt välineet ovat käytön jälkeen
moitteettomassa kunnossa ja sitoutuvat korvaamaan hallille tai esteille aiheuttamansa
vahingot - käytetyt tarvikkeet palautetaan omille paikoilleen, valot sammutetaan ja ovet
lukitaan jos tilaan ei jää muita käyttäjiä
Vastaanotettua sähkölukon numerokoodia ei luovuteta sivullisille
Hallin käyttäjä on itse vastuussa itsestään, koirastaan sekä sen mahdollisesti muille
käyttäjille aiheuttamistaan vahingoista
Halliin tulevien koirien tulee olla SKL:n määräysten mukaisesti rokotettuja.
Hallissa saavat harjoitella vain harjoitteluoikeuden hankkineet henkilöt ja
harjoitteluoikeuden omaavan henkilön vieras erillisellä vierailija maksulla

Siisteys
Puhdista kenkäsi ja lumesta ennen halliin menoa
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Puhdista oven/ovien edusta lumesta ennen halliin menoa
Halli ja sen ympäristö on pidettävä siistinä, siivoa siis roskasi ja laita ne roskille
osoitettuun paikkaan. Ulkokentät, paikoitusalue sekä piha-alue eivät ole koirien
tarpeidentekemistä varten. Koirien jätökset aina ulkona olevaan jäteastiaan
Koirien ei saa antaa pissata myöskään hallin ulkoseiniin, roska-astioiden kylkiin jne.
Ulkoiluta koirasi kunnolla ennen harjoituksia ja tarvittaessa harjoitusten välillä, jotta
halliin ei tulisi pissa- tai kakkavahinkoja- mikäli kaikista varotoimenpiteistä huolimatta
käy vahinko, on koiran jätökset siivottava välittömästi, siihen tarkoitetuilla välineillä ja
aineilla, joita löytyy toimistossa.
Juoksuiset nartut saavat treenata hallissa. Juoksuiset nartut saavat oleskella sisällä
hallissa vain oman suoritusvuoronsa aikana ja hallissa olleessaan koirilla tulee olla
juoksusuojat koko ajan, myös oman suoritusvuoronsa aikana.

Ohjeita treeneihin
Älä tuo koiraasi halliin ennen kuin edellinen ryhmä on poistunut. Itse voi tulla
katselemaan muiden harjoituksia. hallissa koiran tulee olla aina ohjaajansa hallinnassa.
Pidä koirasi kytkettynä, mikäli et ole harjoitteluvuorossa. Tavoitteena on antaa
koulutus- ja suoritusrauha hallissa vain kentillä treenaavat koirat saavat pitää meteliä.
Kentän reunalla olevat koirat tulee pitää hiljaisina.
Jos tuot halliin omia tavaroitasi niin muista viedä ne myös pois. Mitään henkilökohtaisia
tavaroita ei saa jättää hallille säilytykseen.
Harjoitusvuorolle mennään oman kentän ovesta. Jos oman puolen ovi ei ole auki, käy
se ilman koiraa avaamassa häiritsemättä mahdollisia treenejä tokopuolella
Kun aloitat harjoitukset, sytytä valot vain sille puoliskolle kuin missä treenaat ja kun olet
lopettanut harjoituksen eikä kentälle enää tule ketään niin sammuta valot.
Katkaisijoissa on kaksi tehoa. Harjoituksissa riittää teho 1
Harjoituksen ollessa nimetyllä kentällä ja toisen kentän ollessa vapaana
optioharjoittelijalle on annettava mahdollisuus harjoitteluun vapaalla kentällä.
Optioharjoittelu ei tarkoita sitä, että halli on yhden ihmisen käytössä tunnin, vaan
useampi koira kerrallaan voi hyvin treenata – sopu sijaa antaa.
Kahvio ja toimistotiloihin ei saa viedä koiria.
Rata 2 (tokopuoli) on iltaisin pääosin tyhjennettävä esteistä tokon esteettömän
harjoittelun varmistamiseksi, koukkujen kohdat ja peilin edusta pidetään tyhjänä.
Kontaktiesteet tulee olla tokopuolella kuitenkin turvallisesti suoritettavissa.
Kullakin kentällä on omat tarvikkeensa. Mikäli tarvitset harjoitukseesi sellaista estettä,
mitä ei omalla kentälläsi ole, kysy lupa esteen lainaamiseen toisen kentän käyttäjiltä ja
palauta este takaisin käytön jälkeen
Pyörillä siirrettävät esteet on aina säilytettävä pyörät ylösnostettuina
Mikäli madallat A-estettä, keinua tai puomia, palauta se normaalikorkeuteen
harjoituksesi jälkeen
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Esteitä säilytetään kentän laidalla siististi, siivekkeet pareittain, rimat niille varatuissa
astioissa
Rikkoutuneista esteistä tulee välittömästi ilmoittaa ja rikkoontuneet esteet tulee merkitä
rikkoutumisesta kertovalla lapulla - numerokyltit kerätään väliaitojen siirtely ei ole
sallittua, mikäli et ole vuokrannut molempia yhtä aikaan. Mikäli olet käyttänyt
useampaa kenttää, tulee väliaidat palauttaa takaisin alkuperäisille paikoilleen
Tupakointi on kielletty hallissa ja ulko-ovien läheisyydessä. Tupakointialue on merkitty
erikseen. Tupakantumpit niille varattuihin astioihin.
Käytännön vinkkejä
Autot paikoitetaan hallin pitkän sivun eteen ja metsän puoleiselle pitkälle sivustalle
Ensiaputarvikkeet löytyvät wc-tilasta.
Siivoustarvikkeet löytyvät wc-tilasta

Järjestyshäiriöt tai omaisuuteen kohdistuneet vahingot
Kaikista järjestyshäiriöistä ja omaisuuteen kohdistuneista vahingoista on välittömästi
joko ilmoitettava paikalla olevalle KKS koulutusohjaajalle tai soittamalla/tekstiviestillä
jollekin seuraavista henkilöistä:
Hallimestari Matti Rousku 050 4670480
Hallinvuokravastaava Mari Alajääski 0451348279

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot. Käyttöoikeus voidaan
tarpeen vaatiessa peruuttaa.
Esimerkkejä käyttäjän korvausvelvollisuudesta:
-

kun käytössä olevia laitteita ja materiaalia on käytetty väärin (ei kulumat)
kun kiinteistöä tai muuta omaisuutta on vahingoitettu

Tilan käyttöoikeuden irtisanominen
Tilan käyttöoikeus voidaan irtisanoa mikäli käyttäjä on rikkonut annettuja sääntöjä.

Sääntörikkomuksista seuraa käyttökielto!

Käyttöehdot hyväksytty - 28.3.2019 – KKS:n Hallitus

