Liikuntahallin kulkutunnisteen käyttöehdot
1. Kulkutunniste voidaan luovuttaa vain kausikortin omaaville yli 16-vuotiaille henkilöille.
(21.5.2014 sivistyslautakunta 110/01.017/2014 § 50)
2. Kulkutunniste on voimassa syyskuun alusta seuraavan vuoden elokuun loppuun saakka.
3. Tunniste tehdään ja luovutetaan liikuntahallilla tai virastotalon palvelupisteellä kuittia ja asiakkaan
henkilökohtaista allekirjoitusta vastaan. Alle 18v. henkilöille kulkutunniste luovutetaan, kun huoltaja on
omalla allekirjoituksellaan kuitannut perehtyneensä ja hyväksyvänsä tunnisteen käyttöehdot sekä
kulkutunnisteen luovuttamisen huollettavalleen.
4. Kulkutunnisteesta peritään pantti- ja vuosimaksu, jonka hyvinvointilautakunta vuosittain hyväksyy.
Panttimaksun saa takaisin, kun kulkutunniste on ehjä liikuntatoimistoon tai palvelupisteelle palautettaessa.
5. Kulkutunniste toimii klo. 5-20 välisenä aikana, myös viikonloppuisin ja arkipyhinä. Liikuntahallin tiloista on
poistuttava illalla klo 21 mennessä.
6. KULKUTUNNISTE ON HENKILÖKOHTAINEN -sitä ei saa luovuttaa eikä sillä saa päästää ulkopuolisia
liikuntahallin tiloihin! Poikkeukset: Kulkutunnisteen omaava lapsen huoltaja voi päästää alaikäisen, yli 13v.
huollettavansa mukanaan kuntosalille tai salivuorolle ja täysi-ikäinen tunnisteen haltija voi päästää
mukanaan vierailijan kulkutunnisteellaan satunnaisesti muutamia kertoja vuodessa loma-aikoina (mm.
joulu- ja pääsiäisloma). Tällöin tunnisteen haltija vastaa kulkutunnisteellaan mukana tulleiden vieraidensa
etukäteen ilmoittamisesta (hallivalvojalle), vieraan toiminnasta ja mahdollisesti aiheutuneista vahingoista,
sekä ripamaksujen suorittamisesta.
7. Havaitessamme väärinkäytöksiä (kulkutunnisteen luovuttaminen toiselle, muiden laskeminen sisälle
kulkutunnisteella, avoimet ovet jne.) kulkutunniste poistetaan välittömästi käytöstä kuluvalta kaudelta
eikä vuosimaksua palauteta!
8. Kulkutunniste käy liikuntahallin pääoveen, asiakkaat kulkevat vain ETUOVESTA. Alaovien käyttö on sallittu
vain henkilökunnalle ja hätätapausten sattuessa yleisinä poistumisteinä.
9. Kulkutunnisteen käyttäjän tulee perehtyä liikuntahallin ja kuntosalin ohjeisiin (esillä virallisella
ilmoitustaululla liikuntahallin aulassa sekä os. www.ilomantsi.fi/vapaa-aika) sekä huolehdittava
aukioloaikojen ulkopuolisena aikana, että ovet ja ikkunat ovat lukossa sekä valot sammutettuina
poistuttaessa tiloista.
Olen perehtynyt kulkutunnisteen käyttöehtoihin (*alle 18v. oman huoltajansa kanssa) ja sitoutunut
noudattamaan niitä. *Huoltajani on tietoinen liikuntahallin kulkutunnisteen luovuttamisesta
huolettavalleen sekä siitä, että kulkutunnisteen haltija pääsee käyttämään liikuntahallin tiloja aikoina, kun
tiloissa ei ole paikalla hallivalvojaa tai muuta henkilökuntaa.
tunnisteen numero

_____________________________

tunnistemaksu ____€

panttimaksu _____ € maksettu: liikuntahallille/virastolle

tunnisteen haltijan nimi

______________________________________

Ilomantsissa ____/____201___
tunnisteen haltijan allekirjoitus

______________________________________

maksun vastaanottajan kuittaus

______________________________________

tunnisteen haltijan puhelinnumero

______/_____________________

*alle 18v. huoltajan allekirjoitus

______________________________________

*nimenselvennys ja huoltajan puh.

____________________________ ____/___________________

* koskee vain alle 18v.
Liikuntahallin ja kuntosalin käyttäjien ohjeet löytyvät kunnan nettisivuilta www.ilomantsi.fi/vapaa-aika
Lomakkeen tietoja käytetään vain kulkutunnisteen kohdistamiseen. Kulkutunnisteen palauttamisen jälkeen lomake
laitetaan tuhottavaksi.

