Liikuntapaikkojen ja -tilojen käyttöehdot

Yleiset ehdot
•

Hinnaston on päättänyt kulttuurilautakunta, joka päättää myös mahdollisista
hinnanmuutoksista ja ehtomuutoksista.

•

Liikuntapaikka tai -alue luovutetaan vuoron varaajalle tai tilaisuuden järjestäjälle
kyseisessä paikassa olevissa olevin varustein.
Lisävarusteet tai -palvelut (esimerkiksi siivous-, valvonta- tai kuljetuspalvelut) ovat
vuoron varaajan kustannuksia.

•

Liikuntatiloihin –ja paikkoihin kohdistuvat muut kuin vakiovuorovaraukset
(esimerkiksi ottelut, kilpailut ja turnaukset) on tehtävä vähintään 4 viikkoa ennen ko.
tapahtumaa, jotta mahdollisista vakiovuorojen perumisista ehditään tiedottaa riittävän
ajoissa vakiovuorojen haltijoita.

•

Myönnetty vakiovuoro voidaan peruuttaa em. varauksien perusteella. Alle 18vuotiaiden harjoituskäyttö vakiovuoroilla on maksuton.

•

Käyttämättömistä varauksista peritään aina maksu, jos varausta ei ole peruttu
ennakkoon 7 vuorokautta aikaisemmin. Maksu on hinnaston mukainen maksu, myös
alle 18-vuotiaiden ottelu- tai kilpailumaksusta.

•

Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

•

Ulkopaikkakuntalaiset urheiluseurat ja vastaavat käyttäjät rinnastetaan hintaryhmän D
hintoihin. (katso uimahalli erikseen).

•

Koulujen ja oppilaitosten hinnat koskevat myös ulkopaikkakuntalaisia kouluja ja
oppilaitoksia. (katso. uimahalli poikkeukset).

Tervahallin vuokrausehdot
•

Kemin kaupungin liikuntatoimisto luovuttaa Tervahallin käyttövuoron/tilaisuuden
alkaessa käyttäjälle kyseisissä tiloissa olevin laittein, varustein ja Tervahallin
vakiovalvonta-aikojen puitteissa.

•

Laitteiden ja varusteiden käyttökuntoon saattamisesta, turvallisuudesta ja turvallisesta
käytöstä sekä tilaisuuden jälkeisistä laitteiden ja varusteiden purkamisista sekä
irtoroskien ja jätteiden poistamisesta vastaa käyttäjä.

•

Urheiluvälineitä (mattoja, maaleja ym.) siirrettäessä tulee lattiapintaa varoa
vaurioittamasta ja / suojata lattia.

•

käytettävissä olevin välinein (mattovaunut, tuolikärryt, maalien pehmusteet)

•

Vakiovalvonta-aikojen ulkopuolisista valvontakustannuksista vastaa käyttäjä.

•

Tilan vuokraaja ei voi edelleen vuokrata varaamaansa tilaa kolmannelle osapuolelle.

•

Tervahallissa järjestettävien tilaisuuksien luvista, lipunmyynnistä,
järjestyksenvalvojien hankinnasta sekä tilaisuuksien ja niiden välittömässä
läheisyydessä olevan piha-alueen järjestyksenvalvonnasta vastaa käyttäjä.

Koulujen liikuntasalien vuokrausehdot
•

Ulko-ovet avataan 10 minuuttia ennen vuoron alkua ja suljetaan 10 minuuttia vuoron
päättymisen jälkeen.

•

Harjoitusvuoron sallittu käyttö edellyttää vähintään 5 osallistujaa sekä ohjaajan
läsnäoloa.

•

Vuoron haltijan tulee merkitä kävijämäärät tilassa olevaan kävijälistaan tilastointia
varten.

•

Yksittäisen vuoron peruutus tulee ilmoittaa etukäteen joko liikuntatoimistoon tai
iltavalvojalle Vuoro perutaan, mikäli se jää 3 kertaa peräkkäin käyttämättä.

•

Liikuntavälineiden siirrosta huolehtii vuoronhaltija.

Uimahallin vuokrausehdot
•

Kemin uimahalli vuokrataan ainoastaan, kun tapahtumasta on asianmukaisesti laadittu
pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma toimitetaan viimeistään kolmea (3)
vuorokautta ennen vuokrauksen alkua olevana päivänä klo 12.00 mennessä
uimahallille.

•

Vuokraaja toimittaa tarkennetun aikataulun vuokrauksen alkamis- ja
päättymisajoistaviimeistään 8 vuorokautta ennen vuokrauksen alkamista olevana
päivänä klo 12.00 mennessä.

•

Hinnaston hintoihin lisätään 20 % vuokrankorotus, mikäli vuokraaja toimittaa
tapahtumaa koskevan tarkennetun aikataulun myöhemmin kuin kahdeksaa (8)
vuorokautta ennen vuokrauksen alkua olevana päivänä klo 12.00.
Aikataulusta tulee ilmetä vuokraukseen liittyvä alkamis- ja päättymisaika sekä
osanottajamäärä.

Urheilu- ja pallokenttien vuokrausehdot
•

Liikuntatoimisto määrittää seurojen joukkueiden pelikentät seurojen toimittamien
hakemusten ja otteluohjelmien jälkeen. Ottelu- ja kilpailuvaraukset tehdään Timmiin
tai liikuntatoimistoon etukäteen, vähintään 4 viikkoa ennen ko. tapahtumaa.

•

Jokaisesta ottelu- ja kilpailutapahtumasta on tehtävä vähintään 3 päivää etukäteen
varmistus kenttähenkilökunnalle. Samalla tulee toimittaa turnauksista ja kilpailuista
aikataulu, ja tarkempia tietoja tapahtumasta.

•

Peruuntuneet tai siirtyneet kilpailutapahtumat ja ottelut tulee tiedottaa hyvissä ajoin
etukäteen, vähintään 7 vuorokautta etukäteen.

•

Kenttähenkilökunnalla on oikeus olosuhteiden niin edellyttäessä perua yksittäinen
harjoitus nurmikentällä.

•

Kentän käyttöön on oikeutettu kerrallaan vain yksi joukkue, ja vain se, jolle
harjoitusvuoro on myönnetty. Seura ei voi omalla päätöksellään luovuttaa
harjoitusvuoroaan toiselle seuralle.

•

Mahdollisista harjoitusvuorojen vaihdoista tulee sopia etukäteen liikuntatoimiston tai
kenttähenkilökunnan kanssa.

Hinnaston hintaryhmät
•

Hintaryhmä A
Kemiläisten järjestöjen alle 18-vuotiaille järjestämä toiminta.

•

Hintaryhmä B
Kemiläisten järjestöjen yli 18-vuotiaille järjestämä toiminta.

•

Hintaryhmä C
Koulujen ja oppilaitosten järjestämä toiminta.

•

Hintaryhmä D
Muut käyttäjät eli A-C ryhmien ulkopuoliset käyttäjät.

Varausten luokitelut
Harjoitus alle 18-vuotiaat, kemiläiset
Harjoitus alle 18-vuotiaat, muut
Harjoitus yli 18-vuotiaat, kemiläiset
Harjoitus yli 18-vuotiaat, muut
Koulujen ja oppilaitosten liikuntatunnit
Koulujen ja oppilaitosten muut tilaisuudet
Muu tilaisuus, kemiläiset
Muu tilaisuus, muut
Turnaus, kemiläiset järjestöt
Turnaus, muut
Yksittäinen kilpailu tai ottelu, kemiläiset järjestöt
Yksittäinen kilpailu tai ottelu, muut

