Kaiku training koulutushallin käyttöehdot
Hallin käyttäjä sitoutuu noudattamaan hallin sääntöjä, ja vastaa siitä, että tilat ovat
luovutettaessa samassa tai siistimmässä kunnossa kuin sinne saavuttaessa.
Tilavuokraus
1-3 tunnin vuokraukset tehdään Kaiku trainingin ajanvarauskalenterin kautta. Tätä pidemmät
vuokraukset sekä vakiovuorot sovitaan erikseen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
info@kaikutraining.fi. Kulkuohjeet ja ovikoodi lähetetään asiakkaalle, kun varaus on tehty.
Ovikoodi on henkilökohtainen, eikä sitä saa missään tilanteessa luovuttaa ulkopuolisille.
Vuokraoikeutta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle.
Kenttäjako ja varusteet
Ratakentältä löytyy valmis numeroitu ratapohja pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin.
Ratapiirrokset löytyvät Facebookin Kaikupörssi-ryhmästä. Rataa ei saa muuttaa! Vain mikäli
“Radan saa muuttaa” -kyltti on jätetty näkyville, voi esteitä siirtää. Kentällä on käytössä täysi
estesarja sisältäen Galican Soft line kontaktiesteet, pituus ja muuri, Intercan hypyt 12 kpl,
rengas, pussi, Agiflex Antislip+ putket: 3 kpl 6m, 1 kpl 3m.
Taitokenttä tulee tyhjentää esteistä oman vuoron päättyessä. Kentän varustukseen kuuluu 4
kpl hyppyjä, putket 1 m, 2 m ja 6 m, pujottelu, 2x2 kepit, hyppytekniikka-hypyt 4 kpl,
toko-kartiot ja ruutumerkit.
Vauhtikenttä rakentuu 1-3 kertaa kuukaudessa viikonloppuisin. Kisamittaisen kentän
ratapiirros löytyy Facebookin Kaikupörssi-ryhmästä. Huom! Rataa ei saa muuttaa.
Peruutusehdot
1-3 tunnin vuokrauksen voi perua maksutta viimeistään 7 vuorokautta ennen vuokrauksen
alkua. 2-7 vuorokautta ennen vuokrauksen alkamispäivää tapahtuneesta peruutuksesta
veloitetaan 50 % vuokraushinnasta. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista tai kokonaan
peruuttamatta jättämisestä peritään täyden vuokrauksen hinta.
Peruutus on tehtävä kirjallisena info@kaikutraining.fi.
Yli kolmen tunnin vuokrauksen voi perua maksutta viimeistään 14 vuorokautta ennen
vuokrauksen alkua. 7-13 vuorokautta ennen vuokrauksen alkamispäivää tapahtuneesta
peruutuksesta veloitetaan 50 % vuokraushinnasta. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista tai
kokonaan peruuttamatta jättämisestä peritään täyden vuokrauksen hinta.
Peruutus on tehtävä kirjallisena info@kaikutraining.fi.

Maksutavat
Tilavuokrauksesta lähetetään erikseen lasku asiakkaan sähköpostiin.Tilavuokrausta ei voi
maksaa liikuntaeduilla.
Hallin säännöt
1. SIISTEYS
Koirien jätökset tulee kerätä hallin piha-alueelta, ja halli ja sen ympäristö tulee pitää siistinä.
Siivoa roskasi ja koiran jätökset roskikseen koko kiinteistön ja ulkoilureittien alueelta.
Vahingon sattuessa hallissa, toimi erillisen siivousohjeen mukaisesti, ja vie kakkapussit
ulkoroskikseen. Jätössakko 20 € maksetaan omatoimisesti tilille FI17 5730 0821 1105 70.
Koirat eivät saa pissata myöskään hallin ulkoseiniin, roskiksiin tms.
Hallissa tulee aina käyttää puhtaita sisäkenkiä. Puhdista kenkäsi ja koirasi hiekasta, kurasta
ja lumesta ennen halliin tuloa.
2. PYSÄKÖINTI
Hallin pääoven edessä on tilaa muutamalle autolle. Myös taitokentän sisäänkäynnin puolelle
hallia voi pysäköidä. D- ja E-hallien edustalla on runsaasti pysäköintipaikkoja. Huomioi, että
piha-alueella liikkuu myös rekkoja.
3. HARJOITTELU HALLISSA
Ratakenttä (20 m x 29 m) on tarkoitettu ensisijaisesti agilitykäyttöön. Esteitä ei saa siirtää
raahaamalla. Jos et jaksa nostaa estettä, älä siirrä sitä. Vuoron päätteeksi numerokyltit tulee
kerätä pois kentältä. Jos kentän laidalle on jätetty “rataa ei saa muuttaa” -kyltti, tulee tätä
ohjeistusta noudattaa.
Taitokenttä (20 m x 11 m) tulee tyhjentää esteistä vuoron päätyttyä. Esteitä säilytetään
kentän laidoilla niin, että vapaata harjoittelutilaa jää kentälle mahdollisimman paljon.
Esteitä ei saa siirtää kenttien välillä. Mikäli lainaat esteitä toiselta kentältä, tulee ne palauttaa
oikealle kentälle. Esteet on tarkoitettu ainoastaan koirille. Halli on tarkoitettu vain
lajiharjoitteluun, ei koirien leikkipaikaksi.
Koiran voi tuoda esim. rataantutustumisen ajaksi häkkialueelle odottamaan häkkiin.
Huomioithan, että häkkialue on tarkoitettu vain vuoroaan hiljaa odottaville koirille. Otathan
muut käyttäjät huomioon hallin tiloissa liikkuessasi.
Juoksuiset nartut saavat odottaa vuoroaan ja harjoitella hallissa juoksuhousut jalassa.
Hallin käyttäjä sitoutuu korvaamaan hallille tai esteille aiheuttamansa vahingot.
Aiheutuneista vahingoista / rikkoutuneista esteistä on ilmoitettava välittömästi
info@kaikutraining.fi tai 0503132212 / Juulia Savolainen.

Hallin käyttäjä on itse vastuussa itsestään, koirastaan sekä sen mahdollisesti muille
käyttäjille, omaisuudelle tai hallin omaisuudelle aiheuttamista vahingoista. Koiria tulee
kohdella asiallisesti kaikissa tilanteissa ja kaikenlainen koirien kurittaminen on ehdottomasti
kielletty.
Halliin tulevien koirien tulee olla SKL:n määräysten mukaisesti rokotettuja. Koiraa, joka on
sairastunut hengitystieinfektioon ei saa tuoda halliin ennen kuin koira on ollut oireeton kaksi
viikkoa.
Vuoron lopuksi tulee sammuttaa valot ja lukita ovi. Tupakointi on kielletty hallissa ja sen
välittömässä läheisyydessä.

