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Vapaa-ajantoimiston ohjeet
”Hallivuorojen anomus tehdään sähköisellä varausohjelmalla. Pitkäaikaiset varaukset
anotaan kaksi kertaa vuodessa, elokuussa ja joulukuussa. Yksittäisiä vuoroja voi
hakea ympäri vuoden. Lapset ja opiskelijat ovat etusijalla jaettaessa hallin vuoroja
Nykyinen varaustilanne on nähtävissä osoitteessa bokning.kronoby.fi.

Hallivaraukset tehdään koko hallille, eli 3/3. Eri jakojen varaukset ovat sallittuja vain
keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin.
Kuntosalia voi vapaasti käyttää jos on vuoro urheiluhallissa. Puolivuotis- ja
vuosikortteja voit ostaa suoraan vahtimestarilta.

Vain kirjallisesti tehdyt anomukset sekä peruutukset hallivuoroista huomioidaan tästä
lähtien. Vahtimestarille tehtyjä peruutuksia ei hyväksytä.

Hallivuoron varauskaudella voidaan hyväksyä kaksi peruutusta, edellyttäen että ne
tehdään vähintään viikkoa etukäteen. Peruuttamattomista vuoroista veloitetaan
normaali maksu. Hinnat ovat voimassa ei-kaupalliseen käyttöön.

Hallin vakiovuorot peruutetaan erityisvarausten vuoksi.

Hakuajat säännöllisiin salivuoroihin ovat seuraavat:
elokuussa – syyskaudelle
joulukuussa - kevätkaudelle
Mitä tulee pidempiin vuoroihin, esim. kilpailut, turnaukset ja muut tapahtumat jotka
ulottuvat yhdelle tai useammalle päivälle voi maksuista ja vuokrista sopia erikseen.
Varauspyynnöt tehdään bokning.kronoby.fi sivun kautta, jos sinulla on
kirjautumisoikeuksia jotka saat bokning@kronoby.fi
Myöhästyneet hakemukset käsitellään viimeisenä, ja seuralle voidaan myöntää
vapaaksi jääneitä vuoroja.
Säännöllisen vuoron peruminen kokonaan tai tilapäisesti tulee tehdä yksi (1) viikko
etukäteen. Muussa tapauksessa asiakkaalta peritään normaali tuntihinta.
Jos liikuntapaikkaa käytetään varaamattomana aikana, vuokra peritään
normaalihinnan mukaan (vahvistettujen taksojen mukaisesti).
Jos urheiluhallin tiloja käytetään ilman ajanvarausta, veloitetaan siivouksesta
vahtimestarin tuntitaksojen mukaan.
Vapaa-aikaosasto voi perua varatun vuoron turnauksen/kilpailun tai muun tilapäisen
tapahtuman vuoksi kaksi viikkoa etukäteen. Odottamattomien järjestelyiden, kuten
korjaus- ja ylläpitotöiden, henkilöstövajauksen tai vastaavien takia voidaan varattu
vuoro joutua perumaan lyhyemmällä varoitusajalla.
Varausta ei tarvitse ottaa vastaan, jos asiakkaalla on maksamattomia vuokria.
Peruminen tulee tehdä viimeistään kaksi viikkoa ennen ottelua/kilpailua. Muussa
tapauksessa asiakas maksaa varatusta vuorosta.

Käyttöä koskevat ohjeet ja säännöt
1. Liikuntapaikkoja saa käyttää vain varattuun tarkoitukseen. Vuokraaja/asiakas on
velvollinen noudattamaan liikuntapaikoista vastaavan henkilökunnan ohjeita.
2. Liikuntapaikat vuokrataan nykyisessä kunnossaan. Vuokraajan vastuulla on
arvioida ja ottaa vastuu siitä, että liikuntapaikat soveltuvat vuokrattuun/varattuun
tarkoitukseen.
3. Liikuntapaikalle tai vuokranantajan omaisuudelle aiheutuneista vahingoista on
ilmoitettava vapaa-aikaosastolle ja koulun kiinteistönhoitajalle tai rehtorille.
Vahingoista mahdollisesti aiheutuvat korvaukset käsitellään ja ratkaistaan
tapauskohtaisesti.
4. Liikuntasaleissa ei saa käyttää ulkokenkiä eikä mustapohjaisia kenkiä.
5. Jos vuokraaja/asiakas aiheuttaa ylimääräistä siivoamista, vuokraajalta/asiakkaalta
peritään siivouksen todelliset kustannukset.
6. Varattua harjoitusvuoroa ei saa luovuttaa toiselle ilman vapaa-aikaosaston
hyväksyntää.
7. Kun liikuntapaikkoja varataan julkisia tilaisuuksia tai muita kokoontumisia varten,
vuokraajan on itse hankittava tarvittavat viranomaisluvat tai tehtävä tarvittavat
ilmoitukset viranomaisille. Vuokraajan vastuulla on myös valvoa, ettei suurin
sallittu henkilömäärä ylity ja että varauloskäynnit ovat esteettömät ja ovet
avattavissa.
8. Vuokraaja on vastuussa järjestämiensä julkisten ja suljettujen tilaisuuksien
järjestyksen säilymisestä ja valvomisesta sekä ulko- että sisätiloissa.
9. Vuokraaja on vastuussa liikuntapaikkaan tuomansa omaisuuden
vahingoittumisesta tai katoamisesta.
10. Kiinteistönhoitajan antamasta avusta peritään maksu.
11. Vahtimestarin yhteistiedot löytyvät juoksukäytävän ilmoitustaululla.
12. Vid användande av idrottshallens utrymmen utan bokad tid debiteras en
städavgift enligt vaktmästarens timtaxa.

Yksittäiset järjestelyt ja muut varaukset
Seuraavassa tarkoitetaan harjoitusleirejä, turnauksia, erilaisia urheilutapahtumia,
kulttuuritapahtumia, muita julkisia tilaisuuksia ym.
Tällaiset varaukset tulee tehdä hyvissä ajoin, jolloin ne voidaan huomioida ennen
kausivarauksia ja mahdollinen peruuntuminen on tehtävä hyvissä ajoin ennen
tapahtumaa.
Mahdollisissa varauksia ja perumisia koskevissa epäselvyyksissä on ensisijaisesti
voimassa se, mitä on kirjattu.
Harjoitusvuorojen jako:
1. Kruunupyyn omat urheilujoukkueet (erityisesti nuorten)
2. Muut seurat ja urheilujoukkueet

Kruunupyyn urheiluhalli










lentopalloa
salibandy
koripalloa
sulkapalloa

tennistä
voimistelua
jalkapalloa
käsipalloa

 seinäkiipeilyä

Tai järjestää
 messuja
 näyttelyitä
 juhlia
Urheiluhallin koko
Sali


792 m2

Kuntosali


86 m2

 vapaa korkeus 8 m
 jaettavissa 3 osaan
4 pukuhuonetta suihkuineen
Kun varaat vain pukuhuoneen, vuokra on 3,30 €/t

Juoksukäytävä
 60 m pitkä
 pituushyppykuoppa

Aukioloajat ja sulkemiset
Avoinna
Kaikki päivät vuoden
ympäri, jos ei muutoin
ole sanottu
Maanantai – torstai
varattu kouluille
klo 8.00 – 15.00
yleisövuoro
klo 15.00 – 21.00

Suljettu
Loppiainen
Kiirastorstaina
alkaen klo 18.00
Pitkäperjantai
Pääsiäispäivä
2. pääsiäispäivä

Lauantai
klo 9.00 – 18.30
Sunnuntai
klo 12.00 – 19.30

Kesäisin
lauantai – sunnuntai
Itsenäisyyspäivä
Jouluaatto
Joulupäivä
Tapaninpäivä
Uudenvuodenaatto
alkaen klo 17.00

Avoinna kesällä
Maanantai ja keskiviikko
klo 12.00 – 21.00
Perjantai
klo 12.00 – 18.00

