Haminan seudun Seurakoirakerho ry:n hallin säännöt 1.10.2021 alkaen
Yhteisillä säännöillä, joita kaikki noudatamme, voimme pitää hallin meille kaikille miellyttävänä ja
mukavana paikkana harrastaa.

Harjoittelijan vastuu
1. Hallin käyttäjä sitoutuu noudattamaan hallin sääntöjä ja vastaa siitä, että tilat pysyvät siistinä ja
kunnossa.
2. Hallin käyttäjä sitoutuu korvaamaan aiheuttamansa vahingot hallille, esteille tai muulle
tarpeistolle.
3. Hallin käyttäjä on itse vastuussa omasta koirastaan, itsestään ja mahdollisesti muille käyttäjille
aiheuttamastaan vahingosta.
4. Yhdistys ei ole vakuuttanut jäseniään, vaan jokainen jäsen huolehtii omasta
vakuutusturvastaan. Agilityn harrastajille suositellaan lisenssin hankkimista.
5. Halli on tarkoitettu vain käyttöoikeuden lunastaneille. Kaupallinen toiminta ei ole sallittua ilman
erillistä sopimusta.
6. Halliin tulevien koirien tulee olla SKL:n määräysten mukaisesti rokotettuja.
7. Tarttuvia tauteja sairastavia koiria tai näiden kanssa samassa taloudessa asuvia koiria ei tule
tuoda hallille. Huomioikaa kennelyskän varoaika 2 viikkoa.

Siisteys
1. Puhdista kenkäsi ja koirasi hiekasta, kurasta ja lumesta ennen halliin menoa, näin matto pysyy
mahdollisimman kuivana ja puhtaana.
2. On suositeltavaa käyttää eri kenkiä ulkona ja sisällä, jotta matto pysyisi puhtaampana.
3. Halli ja sen ympäristö on pidettävä siistinä, siivoa roskasi ja koirien jätökset hallin ja tontin
roskiksiin.
4. Ulkoiluta koirasi kunnolla ennen harjoituksia ja tarvittaessa harjoitusten välillä, jotta halliin ei
tulisi pissa- tai kakkavahinkoja.
5. Ulosteet on siivottava matosta välittömästi, siihen tarkoitetuilla välineillä ja aineilla. Vahingon
sattuessa ”pissa&kakka sakko” 10€ maksetaan seuran tilille.
6. Juoksuiset nartut voivat osallistua VAIN kursseille, valmennuksiin sekä ohjattuihin ryhmiin
housut jalassa. Tarvittaessa koulutusohjaajan antamin rajoituksin esim. ryhmän viimeisenä.
• Muu oleskelu ja omatoimitreenaus hallissa on juoksuisilta kielletty.

Ohjeita
1. Käytä harjoitellessasi vain keinonurmelle soveltuvia kenkiä. Nastat eivät saa ylittää yli 5mm ja
metallipiikkien käyttö on kielletty .
2. Esteitä ei saa raahata, se rikkoo tekonurmen.
3. Esteet tulee siirtää kentän laidalle merkityille paikoille treenien päätyttyä.
4. Älä tule halliin ennen kuin edellinen ryhmä on poistunut.
5. Pidä koirasi kytkettynä, mikäli et ole harjoitteluvuorossa.
6. Viimeinen lähtijä tarkistaa, että kaikki ovet ovat lukitut ja sammuttaa kaikki valot.
7. Tupakointi on kielletty hallissa sekä sen piha-alueella.

Omatoimiharjoittelijat huomioikaa:
•
•

Varaa treeniaikasi varauskalenterista
Optio on ohjaajakohtainen, eikä oikeuta tuomaan ulkopuolisia henkilöitä
harjoittelemaan. Poikkeuksena satunnaiset vierailijat, jotka voivat osallistua
vierailijamaksulla. Vierailijamaksut maksetaan tilille ja kuitataan vierailijavihkoon.

