Koulutushallin säännöt
Luethan koulutushallin säännöt huolella ja noudata niitä, jotta voimme pitää hallin meille
kaikille mukavana paikkana harrastaa koiriemme kanssa. Ethän aiheuta häiriötä muille
kiinteistön käyttäjille tai lähistöllä asuville. Samassa kiinteistössä toimii useita muita
yrityksiä, otathan muut käyttäjät huomioon ulkoiluttaessasi koiria hallin läheisyydessä.
Koirat on pidettävä kytkettynä.
Yksittäiset käyttäjät voivat pysäköidä autonsa hallin oven läheisyyteen. Ryhmässä
treenaajat jättävät isolle parkkipaikalle Merventien viereen. Ajoväyliä ei saa tukkia ja
viereisen yrityksen lastausoven edusta on pidettävä tyhjänä päivisin. Ilta -ja
viikonloppuaikoina siihen voi pysäköidä.
Harjoittelijan vastuu
•

•
•
•
•

Hallin käyttäjä on itse vastuussa itsestään, koirastaan sekä sen mahdollisesti
muille käyttäjille aiheuttamista vahingoista. Jokainen treenaa hallilla omalla
vastuullaan.
Hallin käyttäjä sitoutuu noudattamaan hallin sääntöjä ja vastaa siitä, että tilat on
luovutettaessa samassa tai jopa siistimmässä kunnossa kuin vastaanotettaessa.
Hallin käyttäjä sitoutuu korvaamaan hallille tai esteille aiheuttamansa vahingot.
Halliin tulevien koirien tulee olla SKL:n määräysten mukaisesti rokotettuja.
Poikkeuksena erikseen pennuille tarkoitetut koulutukset tai tapaamiset.
Hallin käyttäjän tulee ilmoittaa vahingoista (toisten aiheuttamista tai omista) heti
joko sähköpostilla koulutus@koirahoitola.fi tai puhelimitse 045-77313252/Maria
Renko

Siisteys
•
•
•

•
•
•
•

Puhdista kenkäsi ja koirasi hiekasta, kurasta ja lumesta ennen halliin sisälle menoa,
näin matto pysyy mahdollisimman hyvänä ja käyttökuntoisena/puhtaana.
On suositeltavaa pitää hallissa eri kenkiä kuin ulkona, näin matto säilyy
puhtaampana.
Halli ja sen ympäristö on pidettävä siistinä, siivoa siis roskasi. Koirien jätökset
laitetaan ulkona olevaan nimettyyn roska-astiaan. Älä anna koirasi merkkailla
myöskään hallin seiniin tai roska-astioihin.
Ulkoiluta koirasi kunnolla ennen harjoituksia ja tarvittaessa harjoitusten välillä, jotta
halliin ei tulisi pissa- tai kakkavahinkoja.
Koiran jätökset on siivottava välittömästi, siihen tarkoitetuilla välineillä ja aineilla.
Kerää hallin lattialle pudonneet makupalat ja roskat pois
Juoksuaikaiset koirat saavat treenatata hallilla. Juoksuhousut on oltava tällöin
koiralla koko hallissa olo ajan.

HUOM! pissa, - kakka, - ja oksennussakko 15 €. Sakko koskee kaikkia, myös
pentuja. Sakko tulee maksaa koulutushallin tilille välittömästi. Tili
FI1953960220254289/Etelä-Hämeen Eläinpalvelut

Ohjeita treeneihin
•
•

•
•

Esteitä ei saa raahata tekonurmea pitkin. Jos et pysty nostamaan, älä siirrä!
Esteet ja muut koulutustarvikkeet tulee laittaa takaisin omille paikoilleen. Esteet
siirretään hallin vasempaan reunaan mahdollisuuksien mukaan niille osoitetuille
paikoille
Hallissa koiran tulee olla aina ohjaajansa hallinnassa. Pidä koirasi kytkettynä, mikäli
et ole harjoitteluvuorossa.
Tavoitteena on antaa koulutus- ja suoritusrauha hallissa treenaaville, pyri siis
pitämään koirasi odotteluaikana hiljaisena. Hyvä vaihtoehto on pitää koira häkissä
tai autossa odottelemassa vuoroaan.

Käytännön ohjeita
•

•
•
•
•
•
•
•

Halliin tultaessa kulkuvalot syttyvät automaattisesti sekä ulos että sisälle
eteistiloihin. Hallissa on viisi valosarjaa, jotka on merkattu sähkötauluun. Laita sen
verran valoja päälle, kun koet tarvitsevasi.
Ethän tule halliin koiran kanssa ennen oman vuorosi alkua
Viimeinen treenaaja huolehtii että hallin ovi on lukossa ja sammuttaa valot
Ensiaputarvikkeet löytyvät kahvitilasta merkitystä laatikosta
Siivousvälineet löytyvät niille varatulla paikalla ulko-oven läheisyydessä
Tupakointi on kielletty hallissa ja sen välittömässä läheisyydessä
Kahvihuoneesta löytyy wc-tilat
Koulutuspäivien ja tapahtumien aikana käytettävissä kahvin- ja vedenkeitin, mikro
ja jääkaappi

Sääntörikkomuksista seuraa käyttökielto!

