VIEREMÄN LIIKUNTAHALLIN KÄYTTÖSÄÄNNÖT
Liikuntahalli käsittää liikunta- ja kuntosalit oheistiloineen.
 Asiaton oleskelu liikuntahallilla kielletty.
 Tupakointi ja päihteiden käyttö liikuntahallilla ja sen välittömässä läheisyydessä kielletty.
 Liikunta- ja kuntosaleihin saa mennä vain liikuntavarusteissa. Ulkojalkineiden ja mustaavien
urheilutossujen käyttö liikuntatiloissa kielletty.
 Alle 14-vuotiaat salivuoroille vain vuorolla mukana olevan täysi-ikäisen henkilön valvonnassa tai
valvojan erillisellä luvalla.
 Ulko-ovi pidettävä lukossa koko ajan.
 Ikkunat ja liikuntasalin ovet pidettävä kiinni vuoron aikana ilmastoinnin toimimisen turvaamiseksi.
 Katsomon saa ottaa esille vain sen käyttöön opastettu henkilö.
 Lentopallo-/tennistolppien lattiaholkkien irrottaminen ja takaisin laitto vain käyttämällä
imukuppia (ei saa polkea jalalla!).
 Käyttäjät vastaavat siitä, että vuoron loputtua tilat ja välineet ovat kunnossa ja välineet oikeilla
paikoillaan varastossa. Jos tiloissa on huomautettavaa tai välineet ovat viallisia/rikkinäisiä, asiasta
ilmoitettava mahdollisimman pian Mikko Kajanukselle p. 0400-370112 tai Kaisa Laitiselle
p. 040-5187370.
 Vuoroja noudatettava täsmällisesti, salin käyttö on lopetettava niin ajoissa, että ryhmä ehtii palauttaa
käyttämänsä välineet säilytyspaikoilleen ennen seuraavan vuoron alkua.
 Liikuntatiloja käytettävä asiallisesti ja siististi. Liikuntasalin lattiaa vahingoittavien varusteiden
käyttö on kielletty ja varottava muutenkin vahingoittamasta lattiaa (mm. älä paisko pelivälineitä
lattiaan ja liikuta sulkapallotelineitä varoen). Välinevarasto, kuntosali, pesu- ja pukuhuoneet, aula ja
käytävät eivät ole peli-/leikkipaikkoja.
 Kunta ei vastaa pukuhuoneisiin tai muihin liikuntahallin tiloihin tuoduista ja jätetyistä vaatteista,
tavaroista, arvoesineistä yms.
 Liikuntahallin käyttöä valvotaan, sääntöjä noudattamaton henkilö voidaan poistaa liikuntahallin
tiloista.
 Kaikilta yli 18-vuotiailta käyttäjiltä edellytetään liikuntapaikkamaksun maksamista.
 Kunta on oikeutettu perumaan harjoitusvuoron, tilapäisen käyttövarauksen tai vakiovuoron
sääntörikkomusten vuoksi tai tilapäisen tapahtuman vuoksi. Kunta ilmoittaa peruutuksista käyttäjille
hyvissä ajoin.
VASTUUHENKILÖ
- vuoroa haettaessa ilmoitettava täysi-ikäisen vastuuhenkilön nimi
- vastuuhenkilö vastaa vuoron aikana ryhmän käyttäytymisestä sekä käytettävästä tilasta ja välineistä
- on ilmoitettava liikuntatoimistoon, jos vuoroa ei käytetä, käyttöoikeutta ei saa siirtää toiselle
- on ilmoitettava liikunta-/tekniseentoimistoon, jos tiloissa/välineissä on huomautettavaa
KÄYTTÖOIKEUS PERUUNTUU, JOS
- tilaa ei käytetä anottuun tarkoitukseen
- käyttäjä ei noudata annettuja ohjeita
- tilaa käytetään epäsäännöllisesti
- tilojen ylläpitäjä tarvitsee ne omaan käyttöönsä
- tilojen käytöstä ei suoriteta määrättyä korvausta

Mikäli näitä ohjeita ei noudateta, käyttö tai ryhmälle myönnetty vuoro voidaan perua.
Ryhmän vastuuhenkilö on velvollinen saattamaan nämä ohjeet ryhmään kuuluvien tietoon.
Säännöistä voidaan tehdä poikkeuksia yksityistilaisuuksia varten tapauskohtaisesti.

