Kauhavan kennelkerhon kenttä
Yleisiä ohjeita:
-

-

-

-

-

Kun saavut kentällä, huomioi aina muut kentän käyttäjät ja toimi
tilanteen mukaisesti.
Kenttävarauksen tehnyt käyttäjä/ryhmä on aina etusijalla.
Kennelkerhon omat tapahtumat ja kurssi menevät AINA
omatoimitreenien edelle, joten kennelkerho pidättää oikeuden
poistaa omatoimitreenaajan varauksen. Varaajalle ilmoitetaan
sähköpostitse asiasta.
Anna muille treenausrauha, äläkä häiritse muita omalla
toiminnallasi.
Koirat ovat AINA kentän ulkopuolella kytkettyinä.
Muistathan käyttää koirasi tarpeilla ennen kentälle menoa.
Jätökset on ehdottomasti kerättävä pois. Koiraan ei saa antaa
pissiä kentän aidantolppiin tai rakennuksiin.
Käytä kenttää sekä kerhon tavaroita kuin omiasi.
Jos huomaat rikkinäisiä esteitä, tavaroita tai muuta normaalista
poikkeavaa kentällä, ilmoitathan siitä välittömästi
kenttävastaaville Maria Toimelalle tai Maarit Natrille.
Kenttävastaaville voi laittaa sähköpostia
kauhavan.kennelkerho@gmail.com tai heidät löytää myös
Facebookista. Rikkinäinen este on aina turvallisuusriski.
Esteiden päälle kiipeily ehdottomasti kielletty. Ethän jätä lastasi
ilman valvontaa edes treenin ajaksi!
Kenttä ei ole koirapuisto, se on tarkoitettu koiran treenaamista
varten.
Kauhavan kennelkerho ei ole vastuussa käyttäjille sattuneista
vahingoista tai käyttäjien omaisuudesta.
Kentällä koiraa on kohdeltava kunnioittavasti ja
asiallisesti.Luethan myös kennelkerhon säännöt:
www.kauhavankennelkerho.fi.
Huolehdithan, että koirasi on rokotettu rokotusohjelman
mukaisesti. Ethän tuo sairasta koiraa kentälle.
Juoksuisten narttujen on käytettävä kentällä juoksuhousuja

-

Kenttä ja sen ympäristö on pidetään siistinä. Siivoathan roskasi ja
koirien jätökset roskikseen koko tontin ja tien alueelta. Huom!
Kakkapussit jätetään kentän ulkoroskikseen! Myös tupakantumpit
pitää laittaa niille tarkoitettuun astiaan! Myöhemmin keväällä
katsomme tupakoinnille oman paikan.

Omatoimitreenaajan ohjeet:
-

-

-

-

-

-

Kentältä voi varata omatoimitreeniaikaa Nimenhuudosta.
Jäsenellä voi kerrallaan olla nimenhuudossa kaksi
kenttävarausta, max. 1h/kerta.
Jokaiselle jäsenelle luodaan Nimenhuutoon tunnukset. Jos et ole
saanut tunnuksia, laita sähköpostia
kauhavan.kennelkerho@gmail.com.
Nimenhuudossa ei tehdä turhia kenttävarauksia tai ilmoittauduta
turhaan yhteistreeneihin. Tämä aiheuttaa vain harmia toisille
kentän käyttäjille. Jotkut ajelevat kaukaakin häiriötreenin
toivossa, joten säästytään mielipahalta.
Jos hallitus huomaa tällaista käyttäytymistä, on hallituksen
harkittava jonkinlaisia toimenpiteitä asian korjaamiseksi.
Jos tuot mukanasi kaverin, niin huolehdithan, että hän on
maksanut kenttämaksun. Kennelkerhon ulkopuolisilta treenaajilta
peritään 5 € maksu, joka tulee suorittaa treenin yhteydessä
varastossa olevaan lippaaseen. Maksu vain KOLIKOINA! Lippaan
reikään ei mahdu setelit.
Kaikki varastossa olevat tarvikkeet ovat käytettävissä. Poislukien
ne joissa on jostain syystä lappu “käyttökiellossa”.
Treenien jälkeen kerää esteet ja tarvikkeet varastoon siistiin
järjestykseen. Isot A-esteet saavat jäädä kentälle.
Ennen lähtöä, varmista, että kenttä, varasto ja puucee ovat
lukossa.
Kentän käyttäjä sitoutuu noudattamaan Kauhavan kennelkerhon
sääntöjä ja vastaa siitä, että kenttä ja muut rakennukset ovat
lähtiessä samassa kunnossa kuin kentälle tullessa.
Kentän käyttäjä on itse vastuussa omasta koirastaan ja itsestään
ja sitoutuu korvaamaan aiheuttamansa omaisuusvahingot.
Omien vakuutusten on hyvä olla kunnossa, sillä kukin vastaa
itsestään ja omasta koirastaan - sekä omalle koiralle sattuneista
vahingoista että oman koiran aiheuttamista vahingoista.
Älä päästä koiraasi tutustumaan muihin koiriin, ellei asiasta ole
erikseen toisen osapuolen kanssa sovittu. Huolehdi myös siitä,
ettei koirasi mene esimerkiksi muiden harrastajien autoille tai

häkeille edes kytkettynä, jotta jokainen koira voi rauhassa
odottaa omaa suoritusvuoroaan.

Säännöt:
-

-

Koodin ja ohjeet kentälle sekä varastoon pääsyyn saat, kun olet
maksanut jäsenmaksusi. Ethän luovuta koodia ulkopuolisille.
Jäsenmaksu 20€ on todella pieni summa koko kauden käytöstä.
Olethan huolellinen koodin, avaimen ja lukitusten kanssa.
Muista sammuu valot! (Sitten kun ne on saatu asennettua! :D)
Kauhavan kennelkerho hallituksella oikeus muuttaa näitä
sääntöjä ja ohjeita ilman erillistä ilmoitusta!

HINNASTO
Jäsenet

Ilmaiseksi, nimenhuudossa max. 2 varausta kerrallaan,
max.1h per kerta

Ei jäsen

Jäsenen mukana 5€/kerta

Ei jäsen

Arkisin klo 9-17 15€/h

Ei jäsen

Arkisin klo 17-22, viikonloppuisin, arkipyhisin, 20€/h ns.
Primetime

Ei jäsen

Puoli päivä, alle 6h, 70€

Ei jäsen

Koko päivä, yli 6h, 100€

Ei jäsen

Kausikortti 60€, Kausi alkaa huhtikuussa ja päättyy
lumitilanteen mukaan*

Ei jäsen

Vakiovuoro, hinta sopimuksen mukaan,
min. 5 peräkkäistä viikkoa, 1 ilta/vko, 2-3h/ilta
*Kausikorttilaista koskee sama varaussääntö, kuin jäsentä.
Hinnat sisältävät treenivälineistön vuokran.

