13.12.2017

Imatran Kennelkerhon hallin säännöt
Hallin käyttäjä tai vuokraaja sitoutuu noudattamaan hallin sääntöjä sekä huolehtimaan
hallimaksuista ja omatoimivuoron tai pienryhmiin osallistumisen osalta talkootyövelvoitteiden
täyttymisestä
Tupakointi on kielletty hallissa ja sen lähettyvillä
Purukumin syönti hallissa on kielletty
Puhdista kenkäsi ja koirasi hiekasta, kurasta ja lumesta ennen halliin menoa
Älä vie halliin enempää tavaraa kuin muistat tuoda pois
Jätä halli siistiin kuntoon lähtiessäsi, siivoa roskasi ja jälkesi
Halliin tulevien koirien on oltava rokotettuja SKL:n määräysten mukaisesti
Huolehdi ettei koirasi tee tarpeitaan halliin!
Koiran jätökset: 10€/vahinko
o Mikäli käy vahinko ja koirasi vaikka pissaa hallissa, älä peitä tai juokse karkuun
kukaan-ei-nähnyt-periaatteella, vaan kerro kouluttajalle vahingosta ja siivoa jätökset
välittömästi. Tällöin pissa saadaan siivottua eikä hajujälkiä jää häiritsemään muita.
Muista myös maksaa 10 €/vahinko (raha kassalippaaseen)
Juoksuisia narttuja EI SAA tuoda halliin!
Agilityesteitä ei saa jättää levälleen halliin. Esteet on korjattava AINA koulutuksen loputtua
hallin perälle
Esteitä EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA SAA RAAHATA (rikot tekonurmen)!! Jos et pysty
nostamaan, älä siirrä estettä
Muista laskea A-este, puomi ja keinu alas renkailta!

Halli- ja kausikortit:
•

Kausikortti 100 €,
”talkootyövelvoite”

•

Hallikortti maksetaan mielellään etukäteen seuran tilille ja lunastetaan kouluttajalta kuittia
näyttämällä

10

kerran

kortti

45€.

Ks.

alennukset

kortteihin

kohdasta

Talkootyövelvoite:
Pienryhmäpaikkaan, omatoimivuoroon ja halvempiin hallikortteihin oikeuttavat talkootyöt on
oltava tehtynä etukäteen.
10 talkootyötuntia oikeuttaa harjoittelemaan pienryhmässä
10 talkootyötuntia oikeuttaa avaimellisen kouluttajan (2krt/syys- ja kevätkausi)
varaamaan omatoimivuoroja halliin
20 talkootyötuntia oikeuttaa saamaan hallikortin tai 10 kerran kortin puoleen hintaan
Talkootyötunteja hallia varten kerätään aikavälillä 1.10.20XX-30.9.20XX.
Talkootyötunnit on tehtävä ennen hallikauden alkua

13.12.2017
Talkootyötuntien puuttuessa jäsen voi kertaluontoisesti ostaa pienryhmäpaikan 30
€/hallikausi. Tällöin jäsenen on kuitenkin tehtävä 10 talkootyötuntia, ennen seuraavan
hallikauden alkua.
Pienryhmä aikoja varattaessa etusijalla ovat talkootyötunnit etukäteen tehneet jäsenet.

Avain:
Hallin avaimen voivat saada vain kouluttajat, jotka kouluttavat vähintään 2 koulutusta sekä
syys- että kevätkaudella
Hallin avainta EI SAA lainata muille kuin tarvittaessa muille kouluttajille

Omatoimivuoro:
Omatoimivuoron varaamiseen ovat oikeutettuja avaimelliset, 10 talkootyötuntia/vuosi
tekevät kouluttajat, joilla on kausikortti
Omatoimivuorot varataan hallin varauskalenterista, varaukseen on merkittävä ketä ko.
kerralla tulee harjoittelemaan. Varaus pitää tehdä viimeistään kaksi tuntia ennen vuoron
alkamista
Omatoimiharjoitteluvuoron varaajalla on oikeus tuoda mukanaan ilman erillistä maksua
jäseniä, joilla on 10 talkootyötuntia tehtynä ja hallikortti (Muista ruksi hallikorttiin)
Mikäli tuot muita kuin edellä mainittuja harjoittelemaan, niin katso hallin vuokraus
hinnastosta
Tuodessasi muita harjoittelemaan olet vastuussa myös heidän toiminnastaan

Vapaavuoro:
Kaikki avaimelliset kouluttajat voivat varata hallista vapaavuoroja. Nämä vuorot eivät ole
omatoimivuoroja, vaan näille vuoroille saa tulla kuka tahansa seuran jäsen mukaan.
Vapaavuorot on merkattava kalenteriin, esimerkiksi ”Toko vapaavuoro” ja varaus on
tehtävä edellisenä päivänä

Uudet jäsenet:
Uudet jäsenet, joilla ei ole ollut mahdollisuutta kerätä edelliseltä kaudelta talkoopisteitä
saavat osallistua pienryhmiin ja/tai avaimellisen seurassa omatoimivuorolle ilman
talkoopisteitä, maksamalla 30 €. Tämä etu koskee ainoastaan jäsenen ensimmäistä
hallikautta!
Uudet jäsenet, joilla ei ole ollut mahdollisuutta kerätä edelliseltä kaudelta talkoopisteitä ja
jotka toimivat heti kouluttajana, voivat saada omatoimiharjoittelu oikeuden mikäli sitoutuvat
neljään koulutukseen syys- ja kevätkaudella. Tämä etu koskee ainoastaan jäsenen
ensimmäistä hallikautta!
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Agilitylisenssin seuraedustus:
Harjoiteltaessa agilityä omatoimivuorolla, vapaavuorolla tai ohjatussa harjoituksessa on
jäsenillä, joilla on voimassa oleva agilitylisenssi, oltava edustettavana seurana Imatran
Kennelkerho. Uusien jäsenten tulee vaihtaa mahdollinen seuraedustus ennen harjoittelun
aloittamista.

Hallin hinnasto:

Jäsenet:

Ulkopuoliset:

10€/h

20€/h

37 €/puoli päivää (5 h)

75 €/puoli päivää (5 h)

70 €/ päivä

140 €/päivä

Jäsenten hinnalla hallissa saa olla ainoastaan Imatran Kennelkerhon jäseniä. Jos
mukana on yksikin seuran ulkopuolinen, on maksettava hallivuokra ulkopuolisen
hinnan mukaan. Hallin vuokrauksesta on sovittava etukäteen ottamalla yhteyttä
sähköpostitse pauliina.havo( a )gmail.com. Jos avaimellista kouluttajaa ei ole
mukana sovi avaimen hausta hallinvuokrauksen yhteydessä.
Johtokunta voi tilanteen mukaan joustaa näitä sääntöjä tulkittaessa, mikäli seuran etu sitä vaatii!

