
 

 

Hallin käyttö- ja varaussäännöt 

KÄYTTÖSÄÄNNÖT 

Hallia varatessa 

• Hallin varaaja sitoutuu noudattamaan hallin sääntöjä ja vastaa siitä, että tilat ja välineet 
ovat luovutettaessa samassa kunnossa kuin vastaanotettaessa.  

• Hallin käyttäjä on itse vastuussa koirastaan ja itsestään sekä sitoutuu korvaamaan itsensä 
tai koiransa aiheuttamat vahingot hallille, sen kalustolle tai keinonurmelle. Lisäksi hallin 
käyttäjä on vastuussa koirastaan ja huolehtii, että se on hallinnassa kaikissa 
tilanteissa. Tottis Studio HuiKee Oy ei vastaa hallin käyttäjän koiran/koirien aiheuttamasta 
vahingosta hallissa tai sen ulkopuolella oleville koirille tai ihmisille. 

• Kaikki harjoittelu tapahtuu omalla vastuulla. Hallin käyttäjän 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. 
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 sinua harjoittelevat. Halliin voi mennä sisälle 
vasta oman vuorosi alettua, jotta edelliset harjoittelijat pääsevät poistumaan rauhassa. 
Jokaisella on oikeus harjoitella oman hallivuoronsa loppuun asti häiriöttä. 

• Pidäthän huolta, että saavut ja lähdet vuoroltasi ajallaan. Varaa riittävästi aikaa kentän 
siivoamiseen ja välineiden palauttamiseen paikoilleen. Vaikka varauksesi jälkeen halli jäisi 
tyhjäksi, päättyy vuorosi tekemäsi varauksen mukaisesti. Väärinkäytöksistä laskutetaan 
hinnaston mukaisesti tunneittain. Lisäaikaa pystyt varaamaan varaustilanteen mukaan 
ajanvarauskalenteristamme. 



• 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. 

• 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 

• Hallilta löytyviä välineitä saa käyttää harjoituksissa. Palauta käyttämäsi välineet takaisin 
paikoilleen. Välineiden rikkoutumisesta tulee ilmoittaa välittömästi henkilökunnalle. 

 

VARAUSEHDOT 

• Varauskalenterin kautta tehdyillä irtovuoroilla ei ole peruutusoikeutta. Koiran tai ohjaajan 
sairastapauksissa vuoro voidaan vaihtaa korvaavaan vuoroon, mikäli peruutus tehdään 48 
tuntia ennen varausta sähköpostitse tottisstudiohuikee@gmail.com 

• Vuoroa varatessasi sitoudut noudattamaan hallin sääntöjä ja hyväksyt varausehdot. 
Vastaat myös siitä, että kaikki kyseisellä vuorolla harjoittelevat koirakot noudattavat hallin 
sääntöjä. 

• Varauksen tekijän tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Tutustuthan 
myös rekisteriselosteeseemme. 



• Sisäänpääsy halliin tapahtuu varauksen teon yhteydessä saadulla koodilla.  

• Vakiovuorot sekä koko päivän varaukset maksetaan laskulla. Varaus tulee olla maksettuna 
eräpäivään mennessä. Mikäli varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan, on 
TottisStudio HuiKee Oy:lla oikeus perua varaus. 

• Koko päiväksi tai viikonlopuksi tehdyn varauksen voi perua maksutta 21 vuorokautta ennen 
ko. varausta. Lähetä peruutus sähköpostilla tottisstudiohuikee@gmail.com. Tämän jälkeen 
tehdyistä peruutuksista laskutetaan puolet laskusta.  

• Vakiovuoron peruutus tapahtuu 14vrk ennen ensimmäistä vuoroa. Vakiovuoroa ei voi 
kuitenkaan perua kesken sopimuskautta. Vakiovuoron vuokrannut taho voi siirtää oikeudet 
ja velvoitteet vuoroonsa kolmannelle osapuolelle vain Tottis Studio HuiKee Oy:n luvalla. 

• Hallin sääntöjen rikkomisesta voidaan vuoro irtisanoa Tottis Studio HuiKeen toimesta, 
jolloin vuokra vuorosta jää Tottis Studio HuiKee Oy:lle korvaukseksi. 

 

 


