Käyttöehdot,
KuRa-avain
KuRa-avaimen haltija sitoutuu noudattamaan KuRa-avaimen ja KuRa-hallin käyttöehtoja.
KuRa-avain oikeuttaa haltijansa varaamaan hallista treeniaikaa käyttöönsä 60 min / vrk.
KuRa-avaimella voi varata pienen kentän tai virikehuoneen mihin tahansa aikaan päivästä.
Ison kentän avaimellinen voi varata käyttöönsä prime time -aikojen ulkopuolella. Hallin
prime time -ajat ovat maanantaista torstaihin klo 17.00-21.00 sekä lauantai ja sunnuntai.
KuRa-avain on toistaiseksi voimassa oleva. KuRa-avaimen voi irtisanoa aikaisintaan kaksi
(2) kalenterikuukautta sopimuksen alkamisesta. Tästä eteenpäin avaimella on yhden (1)
kalenterikuukauden irtisanomisaika.
KuRa-avaimen
irtisanominen
tapahtuu
aina
sähköpostitse
halli@kuopionrallykoirat.fi , muutoin avainta ei katsota irtisanotuksi.

osoitteeseen

Jos halli on edelleen vapaana KuRa-avaimella varatun treeniajan päättyessä, saa
avaimellinen treenaaja jatkaa treenaamistaan vapaana olevalla kentällä.
KuRa-avain on henkilökohtainen. Avaimellisen treenaajan mukana saa olla veloituksetta
vain avustava henkilö, joka ei kouluta, ohjaa tai valmenna avaimellista treenaajaa tai
treenaa omien koiriensa kanssa.
KuRa-hallissa on käytössä KuRa-kaveri -treenimahdollisuus. Avaimen haltija voi ottaa
varaamalleen treenivuorolle mukaan treenikavereita hintaan 10 € / henkilö / varaus. Tämä
oikeuttaa myös kaverin treenaamaan koiraansa avaimen haltijan vuorolla. KuRa-kaveri
-treenit voi maksaa tilisiirrolla. Maksu (10 € / hlö) maksetaan KuRa-hallin tilille FI57 5508
0120 0677 78. Viitettä ei tule. Viestiksi on kirjoitettava oma nimi sekä kenen avaimellisen
kanssa treenaa. Tilisiirron ohjeet löytyvät myös hallilta.
Samaan aikaan avaimellisen kanssa saattaa hallissa treenata toinen avaimellinen tai muu
toisen kentän varaaja.
Kentän voi varata KuRa-avaimella myös yhteiseen käyttöön, mutta tällöin kaikilla kentällä
treenaavilla on oltava oma KuRa-avain.
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KuRa-avaimen haltija saa kulkukoodin, jolla pääsee kulkemaan halliin. Koodi on
henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa eteenpäin.
Varauskalenteri on auki avainvarausten osalta kolme (3) vuorokautta eteenpäin. Varaus on
mahdollista tehdä aina kymmenen (10) minuuttia ennen halutun ajan alkamista. Kaikki
hallin kenttävaraukset alkavat aina tasalta tai puolelta, tämä koskee myös avaimellisten
tekemiä varauksia.
Varatun vuoron saa peruttua varauskalenterin kautta. Avaimellisen treenaajan on aina
esteen sattuessa peruttava varauksensa.
Kuopion Rallykoirat ry pidättää oikeuden KuRa-avainten hinnanmuutoksiin.
Hinnanmuutoksista ilmoitetaan kaksi (2) kuukautta ennen uuden hinnan voimaan
astumista.
Kuopion Rallykoirat ry pidättää oikeuden irtisanoa avaimenhaltijan KuRa-avaimen, jos sen
haltija rikkoo KuRa-avaimen tai hallin käyttöehtoja.
KuRa-avain on tarkoitettu henkilökohtaiseen treeniin, sitä ei saa käyttää valmennuksiin,
koulutuksiin tai muuhun kaupalliseen tarkoitukseen.
Avain laskutetaan ennakkoon kerran kuussa.

Hyväksytty Kuopion Rallykoirat ry:n hallituksen kokouksessa 16.6.2022

