Käyttöehdot,
KuRa-halli
VARAUKSET
KuRa-hallin varaaja sitoutuu noudattamaan hallin käyttöehtoja.
Varauksen tehnyt on vastuussa siitä, että KuRa-hallin käyttöehtoja noudatetaan kaikkien
vuorolla treenaavien koirakoiden toimesta.
Hallia voi varata 30, 60, 90 tai 120 minuutin vuoroissa.
Yksittäiset varaukset tehdään aina varauskalenterin kautta (kalenteri aukeaa
heinäkuussa). Varauskalenterin kautta voit varata ainoastaan yksittäisiä vuoroja, joiden
kesto on korkeintaan kaksi (2) tuntia.
Pidemmät varaukset, koko hallin varaukset ja vakiovuorot varataan sähköpostitse
osoitteesta halli@kuopionrallykoirat.fi
Varattavissa on iso kenttä 250 m2 (15 m x 16 m), pieni kenttä 130 m2 (8 m x 16 m) sekä
virikehuone. Kentät ja virikehuoneen voi varata yhdessä tai erikseen.
Hallin ajantasainen hinnasto löytyy Kuopion Rallykoirat ry:n kotisivuilta.
Kentän varaaja on oikeutettu varauksellaan käyttämään varaamaansa kenttää,
häkkialuetta sekä hallin sosiaalitiloja (wc ja keittiö). Varaukseen ei sisälly toisen kentän tai
virikehuoneen käyttöoikeus.
Hallin tiloja voi varauksella käyttää myös yritystoimintaan.
Hallivaraus alkaa aina tasalta tai puolelta ja tällöin kentän varaaja pääsee omalle
vuorolleen. Treenivälineiden valmistelu ja purku sisältyy varattuun vuoroon.
Hallin muissa tiloissa saattaa treenata samaan aikaan myös muita varauksen tehneitä tai
olla yhdistyksen toimihenkilöitä huoltotoimenpiteissä.
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Varattua treenivuoroa ei voi perua. Vuoron siirto onnistuu, kun asiasta ilmoitetaan ennen
kyseisen vuoron ajankohtaa sähköpostilla halli@kuopionrallykoirat.fi ja sovitaan uusi aika
vuorolle. Uusi, siirretty varaus, on oltava kahden (2) kuukauden sisällä alkuperäisestä
varauksesta.
Pidempikestoisissa yksittäisissä varauksissa sekä koko päivän varauksissa maksuton
peruutus on mahdollinen aina 21 vuorokautta ennen varauksen ajankohtaa. Tämän
jälkeen perutuista varauksista Kuopion Rallykoirat ry laskuttaa varaajalta 50 %
toteutumattoman varauksen hinnasta.

TREENITILAN KÄYTTÖ
Halliin kulku tapahtuu ainoastaan rakennuksen päädystä Kiveläntien puolelta.
Rakennuksessa on myös muita käyttäjiä. Väistä aina rappukäytävässä rakennuksen
koirattomia käyttäjiä.
Halliin menijän on aina ehdottomasti väistettävä hallista ulos tulijaa.
Jos varatulla kentällä on varaus ennen varaamaasi treenivuoroa, halliin saa mennä
aikaisintaan kymmenen (10) minuuttia ennen omaa treenivuoroaan. Muistathan antaa
muille treenirauhan loppuun asti.
Koirat on ulkoilutettava hyvin ennen halliin menoa ja tarvittaessa harjoitusten välissä, jotta
sisällä hallissa ei sattuisi pissa- ja kakkavahinkoja.
KuRa-hallissa on käytössä sotkusakko 10 € kaikissa pissa- tai kakkavahingoissa. Maksu
suoritetaan vahingon sattuessa KuRa-hallin tilille: FI57 5508 0120 0677 78 viitteellä
50005.
Pissa- tai kakkavahingon sattuessa tulee sotkeutunut kohta siivota välittömästi ja
huolellisesti hallilta löytyvällä puhdistusaineella ja -välineillä.
Hallissa käytetään joko erillisiä sisäkenkiä tai sukkia. Ulkokengät tulee jättää niille
merkitylle paikalle.
Hallia käyttävien koirien rokotukset tulee olla voimassa Kennelliiton sen hetkisen ohjeen
mukaisesti. Rokotusten voimassaolo ei koske pentuja ennen rokotusohjelman alkua.
Rokottamaton pentu vierailee hallissa omistajansa vastuulla.
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Myös juoksuiset nartut ovat tervetulleita treenaamaan halliin, mutta tällöin nartulla on
käytettävä juoksuhousuja koko juoksun ajan kaikissa hallin tiloissa.
Huolehdi, että lähtiessäsi halli on vähintään yhtä siisti kuin sinne tullessasi.
Halliin saa tuoda oman häkin treenin ajaksi. Häkki asetetaan joko treenikentän puolelle tai
käytävälle hallin seinää vasten.
Jos huomaat hallilla rikkoutuneita välineitä tai muita vaurioita ilmoita asiasta heti
osoitteeseen halli@kuopionrallykoirat.fi
Kuopion Rallykoirat ry ei vastaa hallissa treenaavien koirakoiden vakuutuksista,
vakuuttaminen on jokaisen treenaajan omalla vastuulla.
Lähtiessäsi viimeisenä
automaattiset.

sammuta

valot

koko

treenitilasta. Keittiötilan valot ovat

Hallissa on videovalvonta väärinkäytösten varalle.

TREENIVÄLINEET
Treenivälineet ovat kaikkien hallin varaajien käytössä.
Virikehuoneen välineet ovat käytettävissä vain kyiseisessä tilassa, eikä niitä saa siirtää
pois omasta tilastaan.
Palauta käyttämäsi treenivälineet siististi omille paikoilleen treenisi jälkeen.
Poista putken päältä painot ennen putken siirtoa.
Kentän varaaja huolehtii molemmat kentät varatessaan välisermien siirrosta pois
paikoiltaan ja takaisin paikoilleen treeninsä jälkeen.
Rally-tokon tehtäväkyltit täytyy järjestellä käytön jälkeen takaisin säilytyspaikkaansa
luokittain ja numerojärjestykseen.

ULKOALUEET
Pysäköinti hallin pihassa tapahtuu KuRan P-paikoilla. Paikat on merkitty kyltein. Pysäköinti
muilla kuin merkityillä paikoilla on kielletty.
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Hallin varaaja sitoutuu ylläpitämään omalta osaltaan piha-alueen siisteyttä.
Koirien ei saa antaa merkkailla rakennuksen seiniin tai piha-alueella.
Koirat ulkoilutetaan piha-alueen ulkopuolella. Vahingon sattuessa piha-alueelle hallin oven
sisäpuolelta löytyy kakkapusseja.
Haisevat pussit on jätettävä ulkoroskikseen.
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