
 

 

KURSSIEHDOT 

Kurssin käytännöt ja peruutusehdot 

• Kurssille ilmoittautuminen on sitova ja kurssimaksu tulee maksaa ennen kurssin alkua. 
Pidemmissä kursseissa laskutus tapahtuu useammassa erässä ja jatkuvissa valmennuksissa 
laskutus tapahtuu kuukausittain. 

• Kurssien ilmoittautumisen voi perua maksutta 15 vrk ennen kurssin alkua sähköpostitse 
tottisstudiohuikee@gmail.com, peruutus kuitataan aina vastaanotetuksi. Jos peruutus 
tehdään 1-14 vrk ennen kurssin alkua, Tottis Studio HuiKee Oy:lla on oikeus veloittaa 50% 
kurssin hinnasta. Kurssin alettua ei peruutuksia enää oteta vastaan. Maksamatta 
jättäminen ei ole peruutus. 

• Kurssille ei saa osallistua sairaan koiran kanssa. Mikäli koiralla todetaan jokin pidempi 
aikainen sairaus tai tapaturma, tällöin kurssi voidaan korvata eläinlääkärin todistusta 
vastaan myöhemmin uudella kurssilla. 

• Mikäli koiralla todetaan jokin tartuntatauti kuten kennelyskä, loistartunta tms. tulee siitä 
ilmoittaa viipymättä kurssin järjestäjälle. Tällöin koira ei saa osallistua kurssille. Tässä 
tapauksessa voit itse tarvittaessa myydä oman vuorosi eteenpäin toiselle ohjaajalle esim. 
Tottis Studio HuiKeen omassa fb-ryhmässä. 

• Koiran ohjaajan työesteen, sairastumisen tai esimerkiksi lomamatkan vuoksi väliin 
jääneitä kurssikertoja ei korvata. Tällöin voit itse tarvittaessa myydä oman vuorosi toiselle 
ohjaajalle esim. Tottis Studio HuiKeen omassa fb-ryhmässä. 

• Mikäli kurssin kouluttaja joutuu perumaan koulutuskerran esimerkiksi sairastumisen tai 
hallilla olevan koko päivän varauksen vuoksi, kurssikerran ohjaa sijainen tai väliin jäävä 
kurssikerta korvataan erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 

Kurssipaikka ja maastokurssit 

• Hallin käyttäjä sitoutuu noudattamaan hallin sekä kurssien sääntöjä ja vastaa siitä, että tilat 
ja välineet ovat kurssin alkaessa samassa kunnossa kuin sen päättyessä.  

• Kurssille osallistuja on itse vastuussa koirastaan ja itsestään sekä sitoutuu korvaamaan 
itsensä tai koiransa aiheuttamat vahingot hallille, sen kalustolle tai keinonurmelle. Lisäksi 
kurssilainen on vastuussa koirastaan ja huolehtii, että se on hallinnassa kaikissa 



tilanteissa. Tottis Studio HuiKee Oy ei vastaa hallilla tai kursseilla käyvän kurssilaisen 
koiran/koirien aiheuttamasta vahingosta hallissa tai sen ulkopuolella oleville koirille tai 
ihmisille. 

• Kaikki harjoittelu tapahtuu omalla vastuulla. Kurssille osallistujan vastuulla on huolehtia 
itsensä ja koiransa vakuutusturvasta. Tottis Studio HuiKee Oy ei ole vastuussa koiralle tai 
koiran haltijalle mahdollisesti tapahtuvista loukkaantumisista hallikiinteistön sisä- tai 
ulkopuolella eikä maastossa/kentällä treenatessa. Tottis Studio HuiKee Oy ei ole vastuussa 
käyttäjille sattuneista vahingoista tai käyttäjien omaisuudesta. 

Hallille saapuminen 

• Autot pysäköidään hallin eteen ja sivustalle tukkimatta kulkuväyliä tai oviaukkoja. Muiden 
yritysten pihaan pysäköinti on kielletty ilman lupaa. Huomioithan naapuruston muut 
yritykset ja et ulkoiluta niiden tai meidän hallin piha-alueilla koiraasi. Kerää myös jätökset 
pois piha-alueilta hallin välittömästä läheisyydestä. 

• Huomioithan hallissa mahdollisesti ennen kurssin alkuasi harjoittelevat. Halliin voi mennä 
sisälle vasta oman kurssisi alettua tasalta, jotta edelliset harjoittelijat pääsevät 
poistumaan rauhassa. Olethan kuitenkin ajoissa paikalla koira valmiina ja ulkoilutettuna. 

• Kurssit lopetetaan noin 5min ennen vuoron loppua, jotta kerkeät poistua ennen 
seuraavan kurssin alkua hallista. Jokaisella on oikeus harjoitella oman vuoronsa loppuun 
asti häiriöttä. 

• Hallin valot on sammutettava lähtiessä ja ovi lukittava huolellisesti, jos halliin ei jää muita 
käyttäjiä. 

Hallin siisteys 

• Kentällä käytetään vain sisäkenkiä. Ulkokengille on säilytystilaa kentän sisääntulon 
vieressä. 

• Hallilla saa treenata juoksuinen narttu vain juoksuhousut jalassa. Pidäthän housuja myös 
odottelun aikana koiran päällä. On toivottavaa, että juoksuinen narttu odottaa vuoroaan 
autossa tai omassa häkissä. Ilmoitathan juoksuista kouluttajalle ja sopikaa treeni järjestys 
kurssilaisten kesken. 

• Huolehdithan koirasi ulkoiluttamisesta ja tarpeiden teosta ennen halliin tuloa sekä 
harjoitusten välissä. Mikäli kaikesta huolimatta vahinko sattuu, siivoa välittömästi koirasi 
jätökset. Suihkuta suihkepulloista puhdistusainetta ja kuivaa paperilla. Käytä merkkailevalla 
koiralla varmuudeksi pöksyjä. 

• Pissa-/kakka vahingoista peritään 10 euron sakko. Sakko maksetaan hallin seinällä 
olevaan laatikkoon tai tilisiirtona. Pissisakkolaatikosta löytyy tilisiirtolomakkeita, joista 
näet maksuohjeet. 

• Kerää kentälle mahdollisesti jääneet makupalat pois. 



• Halli ja sen ympäristö on pidettävä siistinä. Kakkapusseja saa ilmaiseksi hallin sisältä. Siivoa 
roskasi ja koirien jätökset roskikseen hallista, hallin tontilta ja lähialuilta. Kakkapussit saa 
laittaa hallin ulkona olevaan jäteastiaan. 

Välineet 

• Kurssien aikana kurssilaiset saa käyttää kaikkia hallilta löytyviä välineitä harjoituksissa. 
Palauta käyttämäsi välineet takaisin paikoilleen. Välineiden rikkoutumisesta tulee ilmoittaa 
välittömästi henkilökunnalle. 

 


