
  
   

HIIDEN HAUKUT RY 
Sopimus seuran vapaaharjoitteluoikeudesta 

Nimi 
 

Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite  

 

 

 

 

 

  

Hyväksyn avainsopimuksen ehdot ja olen maksanut           30 € -             5 €   -avainmaksun seuran tilille:  
Hiiden Haukut ry FI97 8000 1002 0482 06 viite 9250. 

Paikka ja päivämäärä                                                                                        

_______________________        ____.____,_________                                                                 

___.___._____ 

Sopimuksen tekijä sitoutuu seuraaviin asioihin: 

 vapaakorttikausi kestää kalenterivuoden 
 vapaakortin voi lunastaa Hiiden Haukkujen jäsen 
 mikäli vapaakortin lunastaja vaihtaa edustamaansa seuraa, häneltä loppuu oikeus vapaakortin 

käyttöön 
 vapaakorttiin oikeuttava koodi on henkilökohtainen ja sen luovuttamisesta toiselle henkilölle menettää 

oikeuden koodiin ja asia käsitellään seuraavassa yhdistyksen kokouksessa 
 vapaakorttilainen voi käyttää kenttää silloin, kun on vapaata (lajeilla ei ole varauksia). Kenttää ei voi 

varata etukäteen. 
 jos paikalla on useampi treenaaja yhtä aikaa, ensin tulleella on oikeus harjoitella ensin, kuitenkin niin, 

että jokainen saa pitää kenttää varattuna 20 minuuttia kerrallaan. Aika on ohjaajakohtainen 
 agilitykentällä etusija treenijärjestyksessä on agilityn treenaajilla PK-kentän ollessa vapaana 
 mikäli kentällä on vapaata, voit ottaa satunnaisesti mukaasi treenaamaan myös yhden tai pari 

ulkopuolista kaveria 
 kentällä oleskelu/treenaaminen omalla vastuulla ja esteiden epäkunnosta ilmoitettava este-

/lajivastaavalle 
 Treenaamisen jälkeen esteiden ja välineiden käyttäjän tulee ehdottomasti huolehtia, että kaikki 

harjoittelussa käytössä olleet välineet toimitetaan harjoittelun päätteeksi takaisin koppiin siististi 
omille paikoilleen. 

 juoksuiset nartut saavat treenata kentällä juoksusuojan kanssa, tästä tulee aina informoida kentän 
muita samanaikaisia käyttäjiä 

 kentällä oleskelu/treenaaminen omalla vastuulla ja esteiden epäkunnosta tai katoamisesta on 
ilmoitettava välittömästi lajivastaavalle 

 Kouluttaja maksaa 5 euron arvoisen kertamaksun avainkoodin käytöstä.  

Hiiden Haukut Ry: puolesta  

 
                  
               VAPAAKORTTI      Hinta 30 euroa / kalenterivuosi 
 
Vapaakortilla saa: 

 käyttöönsä valokaapin, wc:n, agilityesteet alakontista, pk- ja tokoesteet yläkopista 
Vapaakortti sopimuksen tekijältä edellytetään seuraavia asioita: 

 seuran jäsenyys 

 omaan lajiin vaadittava aktiivisuus  

 kuitti maksusta sekä sopimus sähköpostitse sihteerille, kyllonen.kati@gmail.com 

          
              KOULUTTAJA (AGILITY) Hinta 5 euroa 

 kouluttajalla on oikeus avaimeen, niin kauan, kun hän kouluttaa säännöllisesti 

 kouluttajaa koskee samat ehdot kuin vapaakorttilaista 
 

mailto:kyllonen.kati@gmail.com

